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แอปพลเิคชัน่ของบรษิัทอืน่ทีม่าพรอ้มกับโทรศัพท ์อาจถกูสรา้งขึน้และอาจเป็นของบคุคลหรอืนติบิคุคลทีไ่มใ่ชก่จิการในเครอืหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งกับ Nokia ทัง้นี้ Nokia ไมไ่ดเ้ป็น
เจา้ของลขิสทิธิห์รอืสทิธิใ์นทรัพยส์นิทางปัญญาของโปรแกรมจากผูผ้ลติรายอืน่เหลา่นี ้ดังนัน้ Nokia จงึไมม่สีว่นรับผดิชอบในการใหก้ารสนับสนุนผูใ้ช ้ความสามารถในการใชง้านของ
แอปพลเิคชัน่เหลา่นี ้หรอืขอ้มลูทีแ่สดงในแอปพลเิคชัน่หรอืสือ่เหลา่นี ้นอกจากนี ้Nokia ไมไ่ดใ้หก้ารรับประกันใดๆ สําหรับแอปพลเิคชัน่ของบรษิัทเหลา่นี ้ดว้ยการใชแ้อปพลเิคชัน่
ตา่งๆ คณุใหก้ารรับรองวา่ แอปพลเิคชัน่เหลา่นัน้ไดร้ับการจัดเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นโดยไมม่กีารรับประกันใดๆ อยา่งชดัแจง้หรอืเป็นนัยยะ ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายที่
นํามาใช ้คณุยังใหก้ารรับรองตอ่ไปนีอ้กีวา่ ทัง้ NOKIA รวมทัง้บรษิัทพันธมติรจะไมใ่หก้ารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะระบไุวอ้ยา่งชดัแจง้ หรอืโดยนัยในทกุกรณี รวมถงึแตไ่มจ่ํากัดเฉพาะการ
รับประกันของชือ่สนิคา้ โอกาสทางการคา้ หรอืความเหมาะสมของวตัถปุระสงคพ์เิศษ หรอืรับประกันวา่ซอฟตแ์วรน์ีจ้ะไมล่ว่งละเมดิการจดสทิธบิัตร ลขิสทิธิ ์เครือ่งหมายการคา้ หรอืสทิธิ์
อืน่ใดของบคุคลทีส่าม

ผลติภัณฑแ์ละโปรแกรมเฉพาะทีว่างจําหน่ายและบรกิารสําหรับผลติภัณฑเ์หลา่นีอ้าจแตกตา่งกันไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดและตัวเลอืกภาษาทีม่ใีหเ้ลอืกใชไ้ดจ้าก
ตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้ังคับของกฎหมายและขอ้บังคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและประเทศอืน่  ๆหา้ม
กระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA
อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนคลืน่วทิยหุรอืโทรทัศนไ์ด ้(เชน่ เมือ่ใชโ้ทรศัพทใ์นบรเิวณใกลเ้คยีงกับอปุกรณ์รับสญัญาณ) FCC หรอื IC อาจรอ้งขอใหค้ณุหยดุใช ้
โทรศัพท ์หากสญัญาณรบกวนดังกลา่วนีย้ังมอียู ่หากคณุตอ้งการสอบถามเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารในพืน้ทีข่องคณุ โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้อดคลอ้งตาม Part 15 ของกฎ FCC การ
ทํางานของเครือ่งขึน้อยูก่ับเงือ่นไข 2 ประการ ดังนี ้(1) โทรศัพทร์ุน่นี้ตอ้งไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอันตราย และ (2) โทรศัพทร์ุน่นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวนทกุชนดิทีไ่ดร้ับ
รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหเ้กดิการทํางานทีไ่มพ่งึประสงค ์การแกไ้ขหรอืดัดแปลงอืน่ใดทีไ่มไ่ดร้ับอนุญาตโดยตรงจาก Nokia อาจทําใหผู้ใ้ชไ้มม่สีทิธ ิใ์ชง้านโทรศัพทเ์ครือ่งนี้
อกีตอ่ไป

เครือ่งโทรคมนาคมและอปุกรณ์นี ้มคีวามสอดคลอ้งตามมาตรฐานทางเทคนคิ เลขที ่กทช. มท. 1015-2549 และขอ้กําหนดอืน่ของ กทช

หมายเลขรุน่: 5800d-1
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ความปลอดภยั
โปรดอา่นและปฏบิัตติามคําแนะนําตอ่ไปนี้ มฉิะนัน้อาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได  ้กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิใน
คูม่อืผูใ้ชฉ้บับสมบรูณ์

การเปิดใชอ้ยา่งปลอดภยั
หา้มเปิดโทรศัพทใ์นสถานทีห่า้มใชโ้ทรศัพทไ์รส้าย
หรอืในกรณีทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอืกอ่ให ้
เกดิอนัตราย
คาํนงึถงึความปลอดภยัในการขบัขีย่านพาหนะ
เป็นอนัดบัแรก
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่
ใด เมือ่คณุขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญอนัดับแรกที่
คณุควรคํานงึในขณะขับขีย่านพาหนะ คอื ความ
ปลอดภัยบนทอ้งถนน
สญัญาณรบกวน
อปุกรณ์ไรส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะ
สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเครือ่งได ้
ปิดโทรศพัทเ์มือ่อยูใ่นบรเิวณทีห่า้มใชโ้ทรศพัท์
้

โปรดปฏบิัตติามขอ้หา้มตา่งๆ ปิดเครือ่งขณะอยูบ่น
เครือ่งบนิ, เมือ่อยูใ่กลก้บัอปุกรณ์ทางการแพทย์, นํ้ามนั
เชือ้เพลงิ, สารเคม ีหรอืบรเิวณทีม่กีารระเบดิ
บรกิารทีผ่า่นการรบัรอง
เฉพาะผูท้ีผ่า่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะสามารถประกอบ
หรอืซอ่มอปุกรณ์ตา่งๆ ของเครือ่งได ้

อปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรี่
เลอืกใชแ้ตอ่ปุกรณ์เสรมิและแบตเตอรีท่ีไ่ดร้ับการ
รับรองเทา่นัน้ หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่ม่
สามารถใชง้านรว่มกนัได ้
กนันํา้
โทรศัพทข์องคณุไมก่นันํ้า ควรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นที่
แหง้

เกีย่วกบัโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทไ์รส้ายทีอ่ธบิายไวใ้นคูม่อืฉบับนีไ้ดร้ับการรับรองใหใ้ชใ้น
เครอืขา่ย GSM 850, 900, 1800, 1900 และ UMTS 900, 2100
โปรดตดิตอ่ขอรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัระบบเครอืขา่ยจากผูใ้ห ้
บรกิารโทรศัพทข์องคณุ
โทรศัพทข์องคณุรองรับการเชือ่มตอ่หลายวธิี และโทรศัพทข์อง
คณุเสีย่งตอ่ไวรัส และเนือ้หาทีม่อีันตรายอืน่ๆ เชน่เดยีวกบัเครือ่ง
คอมพวิเตอร ์ควรปฏบิัตดิว้ยความระมัดระวงัในการใชข้อ้ความ การ
ขอเชือ่มตอ่ การเรยีกดู และการดาวนโ์หลด ตดิตัง้และเลอืกใช ้
เฉพาะบรกิารและซอฟตแ์วรจ์ากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืไดซ้ึง่มมีาตรการ
ดา้นความปลอดภัยและการป้องกนัเพยีงพอ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่ี
Symbian Signed หรอืผา่นการทดสอบ Java Verified™ เทา่นัน้
ควรใชก้ารพจิารณาอยา่งรอบคอบในการตดิตัง้ซอฟตแ์วรป์้องกนั
ไวรัสและซอฟตแ์วรด์า้นความปลอดภัยอืน่ๆ ลงในโทรศัพทข์อง
คณุและคอมพวิเตอรท์ีใ่ชเ้ชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุอาจมบีุค๊มารค์และลงิคส์ําหรับไซตอ์นิเทอรเ์น็ต
จากบรษิัทภายนอกตดิตัง้ไวล้ว่งหนา้แลว้และอาจยอมใหเ้ขา้
เว็บไซตข์องบรษิัทอืน่ได ้เว็บไซตเ์หลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นเครอืของ
Nokia และ Nokia ไมร่ับประกันหรอืรับผดิชอบใดๆ ตอ่เว็บไซต์
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เหลา่นี้ หากคณุเขา้ใชเ้ว็บไซตด์ังกลา่ว ควรใชค้วามระมัดระวงัใน
เรือ่งของความปลอดภัยหรอืเนือ้หาของเว็บไซต์

คาํเตอืน: คณุตอ้งเปิดเครือ่งกอ่นเริม่ใชง้านคณุสมบัตติา่งๆ
ของเครือ่ง ยกเวน้นาฬกิาปลกุ หา้มเปิดเครือ่ง เมือ่การใชง้าน
โทรศัพทไ์รส้ายอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนหรอือนัตราย
ขณะทีใ่ชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนี้ คณุควรเคารพตอ่กฎหมายและจารตี
ประเพณีทอ้งถิน่ทัง้หมด ความเป็นสว่นตัว สทิธสิว่นบคุคลของผูอ้ืน่
และลขิสทิธิ ์การคุม้ครองดา้นลขิสทิธิจ์ะชว่ยป้องกันการคัดลอก
การแกไ้ข หรอืการโอนภาพ เพลง และเนือ้หาบางสว่นได ้
คณุควรทําสําเนาสํารองหรอืจดบันทกึเป็นลายลักษณ์อกัษรสําหรับ
ขอ้มลูสําคัญทัง้หมดทีจ่ัดเก็บไวใ้นเครือ่งดว้ยเสมอ
เมือ่ตอ้งการตอ่โทรศัพทก์บัอปุกรณ์ชนดิอืน่ๆ โปรดอา่นคูม่อืของ
ปกรณ์นัน้ๆ เพือ่ศกึษาขอ้มลูโดยละเอยีดเกีย่วกับความปลอดภัย
หา้มตอ่โทรศัพทเ์ขา้กบัอปุกรณ์ทีไ่มส่ามารถใชง้านรว่มกนัได ้
รปูภาพทีป่รากฏในคูม่อืฉบับนีอ้าจแตกตา่งจากภาพทีป่รากฏบน
หนา้จอโทรศัพทข์องคณุ
โปรดดขูอ้มลูทีส่ําคัญอืน่ๆ เกีย่วกับโทรศัพทไ์ดจ้ากคูม่อืผูใ้ช ้

บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
คณุตอ้งสมัครขอใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทไ์รส้ายกอ่นเริม่
ใชง้านโทรศัพท ์บางคณุสมบัตไิมส่ามารถทํางานไดบ้นทกุเครอื
ขา่ย คณุสมบัตติา่งๆ อาจตอ้งการใหค้ณุทําขอ้ตกลงเฉพาะกับผูใ้ห ้
บรกิารกอ่นจงึจะสามารถใชง้านได  ้บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
เกีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้มลู โปรดตรวจสอบคา่ธรรมเนยีมในระบบ
เครอืขา่ยหลักของคณุและเมือ่ใชบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ ผูใ้หบ้รกิารสามารถใหค้ําอธบิายถงึคา่บรกิารทีเ่รยีก
เก็บ ในบางเครอืขา่ย อาจมขีอ้จํากดัทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใชง้าน
คณุสมบัตบิางอยา่งของโทรศัพทเ์ครือ่งนีท้ีต่อ้งไดร้ับการสนับสนุน

จากระบบเครอืขา่ย เชน่ การสนับสนุนสําหรับเทคโนโลยเีฉพาะ
เชน่ โปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ทีท่ํางานบน
โปรโตคอล TCP/IP และตัวอกัษรในภาษาตา่งๆ
ผูใ้หบ้รกิารโทรศัพทอ์าจขอใหร้ะบบยกเลกิหรอืปิดการใชง้าน
คณุสมบัตบิางอยา่งในเครือ่งของคณุ ถา้เป็นเชน่นัน้ คณุสมบัติ
เหลา่นีจ้ะไมป่รากฏในเมนูบนเครือ่ง โทรศัพทข์องคณุอาจมรีายการ
ทีก่ําหนดเอง เชน่ ชือ่เมนู ลําดับของเมนู และไอคอน

ความปลอดภยั
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1. การเร ิม่ตน้ใชง้าน
ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 — ชอ่งเสยีบ Micro USB
2 — ชอ่งเสยีบ Nokia AV (3.5 มม.) สําหรับชดุหฟูัง หฟูัง และตัว
เชือ่มตอ่ชอ่งสญัญาณออกของโทรทัศนท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้
3 — ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
4 — ปุ่ มเปิด/ปิด
5 — หฟูัง
6 — เซนเซอรแ์สง
7 — พร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์

8 — หนา้จอสมัผัส
9 — กลอ้งรอง
10 — ปุ่ มระดับเสยีง/ยอ่/ขยาย
11 — ปุ่ มสือ่
12 — สวติชล์็อคหนา้จอและปุ่ ม
13 — ปุ่ มจับภาพ
14 — ปุ่ มวางสาย
15 — ปุ่ มเมนู
16 — ปุ่ มโทร

17 — ปากกา Stylus
18 — เลนสก์ลอ้ง
19 — แฟลชกลอ้ง
20 — ลําโพง
21 — ฝาชอ่งใสซ่มิการด์
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22 — ฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา
23 — ชอ่งสําหรับสายคลอ้งขอ้มอื
24 — ไมโครโฟน
ขณะทีใ่ชง้าน เชน่ สายวดิโีอทีใ่ช ้และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูความเร็ว
สงู ตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน โทรศัพทอ์าจรอ้นขึน้ ในกรณีสว่นใหญ่
สภาพนีถ้อืเป็นเรือ่งปกต ิหากคุณสงัเกตเห็นวา่เครือ่งทํางานผดิ
ปกต ิใหน้ําไปยังศนูยบ์รกิารทีไ่ดร้ับการรับรองใกลบ้า้นคณุ
อยา่ปิดบังบรเิวณเหนอืหนา้จอสมัผัส
ตัวอยา่งเชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทป
ป้องกนัรอยขดูขดี

การใสซ่มิการด์
ขอ้สําคญั: เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้กบัซมิการด์ ควร

ถอดแบตเตอรีอ่อกกอ่นทีค่ณุจะใสห่รอืถอดซมิการด์
อาจมซีมิการด์ใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้ หากยังไมไ่ดใ้สก่ารด์
หน่วยความจํา ใหป้ฏบิัตดิังนี้
1. เปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์

2. ใสซ่มิการด์ลงในชอ่ง ตรวจดใูหแ้น่ใจ
วา่หนา้สมัผัสของการด์หงายหนา้ขึน้
และมมุตัดหนัเขา้หาเครือ่ง ดันการด์
เขา้ไป

3. ปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์ ตรวจดใูหแ้น่ใจ
วา่ปิดฝาครอบเรยีบรอ้ยดแีลว้

หากซมิการด์ยังไมเ่ขา้ที ่จะสามารถใชง้าน
เครือ่งไดใ้นรูปแบบออฟไลนเ์ทา่นัน้

การใสแ่บตเตอรี่
ปิดโทรศัพทแ์ละปลดการเชือ่มตอ่โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุ
ครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่
1. ถอดหนา้กากดา้นหลังออกโดย

การยกขึน้จากสว่นลา่งของ
โทรศัพท์

การเร ิม่ตน้ใชง้าน
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2. ใสแ่บตเตอรี่
3. เมือ่ตอ้งการใสห่นา้กากกลับคนื ให ้

หนัตัวล็อคดา้นบนไปทางชอ่งใส่
กอ่น แลว้กดลงจนกวา่หนา้กากจะ
ล็อคกลับเขา้ที่

การชารจ์แบตเตอรี่
แบตเตอรีข่องคณุไดร้ับการชารจ์จากโรงงานมาบา้งแลว้ หาก
เครือ่งแสดงสญัลักษณ์แบตเตอรีอ่อ่น ใหป้ฏบิัตดิังนี้
1. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีเ่ตา้รับทีผ่นัง
2. เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัโทรศัพท์

3. เมือ่เครือ่งแสดงวา่มกีารชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อด
อปุกรณ์ชารจ์ออกจากโทรศัพท์ และออกจากเตา้รับทีผ่นัง

คณุไมจ่ําเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีต่ามระยะเวลาทีก่ําหนด และคณุ
สามารถใชโ้ทรศัพทร์ะหวา่งการชารจ์ได  ้หากแบตเตอรีห่มด อาจ
ตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏ
ขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้

เคล็ดลบั: ถอดเครือ่งชารจ์ออกจากเตา้รับทีผ่นังเมือ่ไมใ่ช ้
งานอปุกรณ์ชารจ์ แมไ้มม่กีารเสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบั
โทรศัพท ์แตห่ากยังเสยีบอปุกรณ์ชารจ์ไวก้บัเตา้รับ อปุกรณ์
ชารจ์จะใชพ้ลังงานไฟฟ้าจากเตา้รับตอ่ไป

การเร ิม่ตน้ใชง้าน
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การเปิดเครือ่ง
1. กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้
2. หากเครือ่งขอใหค้ณุป้อนรหสั PIN

หรอืรหสัล็อค ใหค้ณุป้อน แลว้เลอืก
ตกลง หากตอ้งการลบตัวเลข เลอืก

 รหสัล็อคทีก่ําหนดใหจ้าก
โรงงานคอื 12345

3. เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่ หากคณุเลอืก
ตําแหน่งผดิโดยไมต่ัง้ใจ ใหเ้ลอืก
กลบั

4. ป้อนวนัทีแ่ละเวลา ขณะทีใ่ชร้ปูแบบ
เวลาเป็น 12 ชัว่โมง ในการสลับ
ระหวา่ง a.m. กบั p.m. ใหเ้ลอืก
ตัวเลขใดตัวเลขหนึง่

ปากกา
ฟังกช์นับางฟังกช์นัไดร้ับ
การออกแบบมาใหใ้ชง้าน
กบัปากกา เชน่ การรับรู ้
ลายมอืเขยีน ปากกาจะตดิ
ตัง้อยูใ่นฝาดา้นหลังของ
โทรศัพท์

ขอ้สําคญั: ปากกาที่
ใชง้านกบัโทรศัพทเ์ครือ่งนี้ ตอ้งเป็นปากกาทีไ่ดร้ับการรับรองจาก
Nokia เทา่นัน้ การใชป้ากกาชนดิอืน่อาจทําใหก้ารรับประกนัของ
โทรศัพทส์ิน้สดุลง และทําใหห้นา้จอแบบสมัผัสเสยีหายได  ้หลกี
เลีย่งการขดูขดีหนา้จอแบบสมัผัส และไมค่วรใชป้ากกาหรอืดนิสอ

ทีใ่ชก้นัทั่วไปหรอืวตัถปุลายแหลมอืน่ๆ เขยีนขอ้ความบนหนา้จอ
แบบสมัผัส

การล็อคปุ่ มและหนา้จอสมัผสั
หากตอ้งการล็อคหรอืปลดล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม ใหเ้ลือ่น
สวติชล์็อคทางดา้นขา้งของโทรศัพท์
เมือ่หนา้จอสมัผัสและปุ่ มถกูล็อค หนา้จอสมัผัสจะปิดการทํางาน
และใชง้านปุ่ มไมไ่ด ้

หนา้จอและปุ่ มอาจล็อคโดยอตัโนมัตเิมือ่ไมม่กีารใชง้านโทรศัพท์
ในระยะเวลาหนึง่ หากตอ้งการเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับการล็อค
หนา้จอและปุ่ มโดยอตัโนมัต ิใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ
โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ป้องกนัปุ่ มอตัโนมตั ิ> เวลา
ล็อคปุ่ มกดอตัโนมตั ิ

หนา้จอหลกั
หนา้จอหลักคอืจุดเริม่ตน้ทีค่ณุสามารถเก็บรวบรวมรายชือ่ทีส่ําคัญ
หรอืทางลัดแอปพลเิคชัน่ทัง้หมด
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สว่นประกอบหนา้จออนิเตอรแ์อคทฟี
หากตอ้งการเปิดแอปพลเิคชัน่นาฬกิา ใหแ้ตะทีน่าฬกิา (1) 

หากตอ้งการเปิดปฏทินิหรอื
เปลีย่นรปูแบบในหนา้จอหลัก ให ้
แตะทีว่นัทีห่รอืชือ่รปูแบบ (2)

หากตอ้งการดหูรอืเปลีย่นการตัง้
คา่การเชือ่มตอ่ ( ), ด ูLAN
แบบไรส้ายทีม่อียูว่า่เปิดใช ้
งานการสแกน WLAN หรอืไม่
หรอืดเูหตกุารณ์ทีไ่มไ่ดร้ับ ให ้
แตะทีม่มุบนขวา (3)

หากตอ้งการโทรออก ใหเ้ลอืก
 (4)

หากตอ้งการเปิดรายชือ่ ใหเ้ลอืก
 (5)

หากตอ้งการเปิดเมนูหลัก ใหก้ด
ปุ่ มเมนู (6)

การเร ิม่ใชแ้ถบรายชือ่
ในการเริม่ใชแ้ถบรายชือ่และเพิม่
รายชือ่ในหนา้จอหลัก จากหนา้
จอหลัก ใหเ้ลอืก  > เพิม่ราย
ชือ่ทีห่นา้จอหลกั และปฏบิัติ
ตามคําแนะนํา

การเปลีย่นลกัษณะหนา้จอหลกั
หากตอ้งการเปลีย่นลักษณะหรอืทางลัดในหนา้จอหลัก  ใหเ้ลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > หนา้จอหลกั

การเขา้สูเ่มนู
หากตอ้งการเขา้สูเ่มนู ใหก้ดปุ่ มเมนู
ในการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืโฟลเดอรใ์นเมนู ใหเ้ลอืกรายการนัน้

การใชง้านหนา้จอสมัผสั
การแตะและแตะสองคร ัง้
ในการเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบอืน่บนหนา้จอสมัผัส  ให ้
คณุใชน้ิว้หรอืปากกาแตะทีแ่อปพลเิคชัน่หรอืสว่นประกอบดังกลา่ว
ตามปกต ิอยา่งไรก็ตาม หากตอ้งการเปิดรายการตอ่ไปนี้ คณุตอ้ง
แตะทีร่ายการสองครัง้
● แสดงรายการตา่งๆ ในแอปพลเิคชัน่ เชน่ แฟ้มขอ้มลูฉบับร่างใน
รายการแฟ้มขอ้มลูในเมนูขอ้ความ

เคล็ดลบั: เมือ่คณุเปิดหนา้จอรายการ เครือ่งจะไฮไลต์
รายการแรกไว ้หากตอ้งการเปิดรายการทีไ่ฮไลต์ แตะที่
รายการนัน้หนึง่ครัง้

● แอปพลเิคชัน่และแฟ้มขอ้มลูในเมนูขณะกําลังใชง้านชนดิ

● ไฟลใ์นรายการไฟล ์เชน่ ภาพในหนา้จอรปูภาพและวดิโีอใน
คลังภาพ
หากคณุแตะทีไ่ฟลห์รอืรายการทีค่ลา้ยกนัหนึง่ครัง้ ไฟลน์ัน้จะ
ไมเ่ปิดออก แตจ่ะมกีารไฮไลตไ์ว ้ในการดตูัวเลอืกทีม่อียูส่ําหรับ
รายการดังกลา่ว เลอืก ตวัเลอืก หรอืเลอืกไอคอนจากแถบ
เครือ่งมอื หากมี
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การเลอืก
ในคูม่อืผูใ้ชน้ี้ การเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืรายการโดยการแตะหนึง่
ครัง้หรอืสองครัง้เรยีกวา่ "การเลอืก" หากคณุตอ้งการเลอืกรายการ
หลายรายการอยา่งตอ่เนือ่ง จะมกีารแยกขอ้ความทีแ่สดงใหเ้ลอืก
ดว้ยลกูศร

ตวัอยา่ง: ในการเลอืก ตวัเลอืก > คูม่อืผูใ้ช ้แตะ ตวั
เลอืก แลว้แตะ คูม่อืผูใ้ช้

การลาก
ในการลาก ใหว้างนิว้หรอืปากกาของคณุบนหนา้จอ  แลว้เลือ่นไป
ตามขวางของหนา้จอ

ตวัอยา่ง: หากตอ้งการเลือ่นขึน้หรอืลงบนเว็บเพจ ใหค้ณุใช ้
นิว้หรอืปากกาลากเพจดังกลา่ว

การปดั
ในการปัด ใหเ้ลือ่นนิว้ไปทางซา้ยหรอืขวาบนหนา้จอดว้ยความ
รวดเร็ว 

ตวัอยา่ง: ขณะดภูาพ หาก
ตอ้งการดภูาพถัดไปหรอื
กอ่นหนา้ ใหป้ัดภาพไป
ทางซา้ยหรอืขวาตาม
ลําดับ

การปลดล็อคหนา้จอดว้ย
การปดั
การปดัเพือ่ปลดล็อคหนา้จอสมัผสั —  หากตอ้งการปลดล็อค
หนา้จอสมัผัสโดยไมร่ับสาย ใหป้ัดจากขวาไปซา้ย เสยีงเรยีกเขา้จะ
ปิดเสยีงโดยอตัโนมัต ิในการรับสาย ใหก้ดปุ่ มโทร หรอืหาก
ตอ้งการปฏเิสธสาย ใหก้ดปุ่ มวางสาย

การปดัเพือ่รบัสาย —  หากตอ้งการรับสายเรยีกเขา้ ใหป้ัดจาก
ซา้ยไปขวา

การปดัเพือ่หยดุเสยีงปลกุ —  หากตอ้งการหยดุเสยีงปลกุ ใหป้ัด
จากซา้ยไปขวา หากตอ้งการเลือ่นปลกุ ใหป้ัดจากขวาไปซา้ย

การเลือ่น
หากตอ้งการเลือ่นขึน้หรอืลงในรายการทีม่แีถบเลือ่น ใหล้ากตัว
เลือ่นของแถบเลือ่น

ในหนา้จอรายการบางหนา้จอ คณุสามารถเลือ่นโดยวางนิว้หรอื
ปากกาบนรายการ และลากขึน้หรอืลง

ตวัอยา่ง: หากตอ้งการเลือ่นดรูายชือ่ ใหว้างนิว้หรอืปากกา
บนรายชือ่ และลากขึน้หรอืลง
เคล็ดลบั: หากตอ้งการดคูําอธบิายโดยยอ่ของไอคอนและ
ปุ่ ม วางนิว้หรอืปากกาของคณุบนไอคอนหรอืปุ่ มนัน้ๆ  คํา
อธบิายอาจมไีมค่รบสําหรับไอคอนและปุ่ มทัง้หมด

ไฟหนา้จอสมัผสั
ไฟหนา้จอสมัผัสจะดับลงเมือ่ไมม่กีารใชง้านในระยะเวลาหนึง่ หาก
ตอ้งการเปิดไฟหนา้จอ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

หากหนา้จอสมัผัสและปุ่ มล็อคอยู่ การแตะหนา้จอจะไมท่ําใหไ้ฟ
หนา้จอเปิดขึน้ ในการปลดล็อคหนา้จอและปุ่ ม ใหเ้ลือ่นสวติชล์็อค
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ปุ่ มสือ่
หากตอ้งการเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่ เชน่
เครือ่งเลน่เพลงหรอืเบราเซอร์ ใหแ้ตะ
ทีปุ่่ มสือ่ ( ) เพือ่เปิดแถบสือ่ และ
เลอืกแอปพลเิคชัน่

เคล็ดลบั: วางนิว้หรอืปากกา
บนไอคอนเพือ่ดชูือ่แอปพลิ
เคชัน่

การเปลีย่นเสยีงเรยีกเขา้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ
คณุสามารถใชร้ปูแบบเพือ่ตัง้คา่และกําหนดเสยีงเรยีกเขา้ แบบ
เสยีงเตอืนขอ้ความ และแบบเสยีงอืน่สําหรับเหตกุารณ์ สภาพ
แวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทร ในการปรับตัง้คา่รูปแบบ ใหไ้ปยังรปูแบบ
และเลอืก ตวัเลอืก > ปรบัต ัง้คา่

การสนบัสนนุ
เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชผ้ลติภัณฑข์องคณุ
หรอืเมือ่คณุไมแ่น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุควรทํางานอยา่งไร  ใหไ้ป
ที ่www.nokia.com/support หรอืทางโทรศัพทม์อืถอืของคณุที่
nokia.mobi/support นอกจากนี้ คณุยังสามารถอา่นคูม่อืผูใ้ชท้ีอ่ยู่
ในโทรศพัทไ์ดอ้กีดว้ย เลอืก เมนู > วธิใีช้
หากการดําเนนิการขา้งตน้ไมส่ามารถชว่ยแกป้ัญหาได  ้ใหป้ฏบิัติ
ตามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึง่ตอ่ไปนี้
● เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ
● อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์ของคณุ
หากยังแกไ้ขปัญหาไมไ่ด ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มบํารงุ
ไปที ่www.nokia.co.th/repair กอ่นจะสง่โทรศัพทไ์ปซอ่มบํารงุ
ควรสํารองขอ้มลูในโทรศัพทข์องคณุกอ่นทกุครัง้

การเปิด Ovi
Ovi เป็นชอ่งทางสูบ่รกิารตา่งๆ ของ Nokia
หากตอ้งการชมการสาธติและขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดดทูี่
www.ovi.com

2. การคน้หาวธิใีช้
วธิใีชใ้นโทรศพัท์
โทรศัพทข์องคณุมคีําแนะนําเพือ่ใหค้วามชว่ยเหลอืในการใชแ้อป
พลเิคชัน่ในโทรศัพท์

ในการเปิดขอ้ความวธิใีชจ้ากเมนูหลัก ใหเ้ลอืก เมนู > วธิใีช ้และ
เลอืกแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการอา่นคําแนะนํา

เมือ่เปิดแอปพลเิคชัน่อยู่ หากตอ้งการเขา้ใชง้านขอ้ความวธิใีชข้อง
หนา้จอปัจจบุัน ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > คูม่อืผูใ้ช้
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ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการเปลีย่นขนาดขอ้ความวธิใีช  ้ให ้
เลอืก ตวัเลอืก > ลดขนาดแบบอกัษร หรอื เพิม่ขนาดแบบ
อกัษร

คณุสามารถคน้หาลงิคเ์ชือ่มโยงไปยังหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ีด่า้น
ทา้ยของขอ้ความวธิใีช ้หากคณุเลอืกคําทีข่ดีเสน้ใต ้คําอธบิายแบบ
ยอ่จะปรากฏขึน้ ขอ้ความวธิใีชจ้ะใชส้ญัลักษณ์ตอ่ไปนี้  แสดง
ลงิคเ์ชือ่มโยงไปยังหวัขอ้วธิใีชท้ีเ่กีย่วขอ้ง  แสดงลงิคเ์ชือ่มโยง
ไปยังแอปพลเิคชัน่ทีก่ลา่วถงึ

ขณะอา่นคําแนะนํา หากตอ้งการสลับระหวา่งขอ้ความวธิใีชแ้ละ
แอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยูใ่นพืน้หลัง ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้และเลอืก
จากรายการแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยู่

การต ัง้คา่
โดยปกต ิโทรศัพทข์องคณุจะมกีารกําหนดการตัง้คา่ MMS, GPRS,
การสตรมี และอนิเทอรเ์น็ตเคลือ่นทีไ่วใ้นโทรศัพทแ์ลว้ ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัขอ้มลูผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยของคณุ ผูใ้หบ้รกิารอาจตดิตัง้
การตัง้คา่ตา่งๆ ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืคณุอาจ
ขอรับหรอืสง่คําขอการตัง้คา่จากผูใ้หบ้รกิารระบบเครอืขา่ยในรปู
แบบขอ้ความพเิศษได ้

รหสัผา่น
รหัส PIN หรอื
PIN2
(ตัวเลข 4-8
หลัก)

รหสัเหลา่นีป้้องกนัซมิการด์ของคณุจากการใช ้
โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตหรอืการใชท้ีจ่ําเป็นในการ
เขา้ถงึคณุสมบัตบิางอยา่ง
คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหสั
PIN เมือ่คณุเปิดเครือ่งได ้
หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ หรอืคณุ
ลมืรหสัดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หากคณุป้อนรหสัผดิตดิตอ่กนัสามครัง้ คณุตอ้ง
ยกเลกิการปิดกัน้รหสัดว้ยรหสั PUK หรอื PUK2

รหสั PUK หรอื
PUK2
(ตัวเลข 8
หลัก)

รหสัเหลา่นีใ้ชส้ําหรับการยกเลกิการปิดกัน้รหสั
PIN หรอื PIN2
หากรหสันีไ้มไ่ดใ้หม้าพรอ้มกบัซมิการด์ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

หมายเลข
IMEI
(ตัวเลข 15
หลัก)

หมายเลขนีใ้ชเ้พือ่ระบโุทรศัพทท์ีใ่ชไ้ดใ้นเครอื
ขา่ย หมายเลขดังกลา่วสามารถใชเ้พือ่ปิดกัน้เมือ่
โทรศัพทถ์กูขโมยได ้เป็นตน้
หากตอ้งการดหูมายเลข IMEI ใหโ้ทร *#06#

รหสัล็อค (รหสั
โทรศัพท)์
(อยา่งตํา่ 4
ตัวเลขหรอืตัว
อักษร)

วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาต
คณุสามารถตัง้โทรศัพทข์องคณุใหถ้ามหารหสั
ล็อคทีค่ณุกําหนด
คณุควรรักษารหสัไวเ้ป็นความลับ และเก็บไวใ้น
ทีป่ลอดภัยแยกจากตัวเครือ่ง
หากคณุลมืรหสัและล็อคเครือ่งไว ้คณุจะตอ้งนํา
เครือ่งไปทีศ่นูยบ์รกิาร ทัง้นีอ้าจมกีารคดิคา่ใช ้
จา่ยเพิม่เตมิ และขอ้มลูสว่นบคุคลทัง้หมดใน
เครือ่งของคณุอาจถกูลบออกไป
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูย ์Nokia
Care หรอืตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ
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การยดือายกุารใชง้านแบตเตอรี่
คณุสมบัตติา่งๆ ในเครือ่งของคณุจะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่
มากขึน้ และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง ในการประหยัด
พลังงานแบตเตอรี ่โปรดอยา่ลมืวา่:
● คณุสมบัตทิีใ่ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หรอืการอนุญาตให ้
คณุสมบัตดิังกลา่วทํางานในพืน้หลังในระหวา่งทีใ่ชค้ณุสมบัติ
อืน่จะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้ ปิดการใชง้านการเชือ่ม
ตอ่ Bluetooth เมือ่คณุไมจ่ําเป็นตอ้งใชง้าน

● คณุสมบัตทิีใ่ช ้LAN ไรส้าย (WLAN) หรอืการอนุญาตให ้
คณุสมบัตดิังกลา่วทํางานในพืน้หลังในระหวา่งทีใ่ชค้ณุสมบัติ
อืน่จะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้ WLAN ในโทรศัพท์
Nokia จะปิดเมือ่คณุไมพ่ยายามเชือ่มตอ่ ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัจดุ
เชือ่มตอ่ หรอืไมไ่ดส้แกนหาเครอืขา่ยทีใ่ชไ้ด ้คณุสามารถ
กําหนดใหโ้ทรศัพทไ์มต่อ้งสแกน หรอืลดความถีใ่นการสแกน
หาเครอืขา่ยทีส่ามารถใชไ้ดใ้หน้อ้ยลงโดยไมแ่สดงผลบนหนา้
จอได ้เพือ่ลดปรมิาณการใชแ้บตเตอรีข่องเครือ่ง

● หากคณุเลอืก การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่วา่ง ในการตัง้คา่
การเชือ่มตอ่ และไมม่พีืน้ทีท่ีค่รอบคลมุของขอ้มลูแพคเก็ต
(GPRS) โทรศัพทจ์ะพยายามสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เป็นระยะ เพือ่เป็นการยดืเวลาในการใชง้านโทรศัพท์ ใหเ้ลอืก
การเชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ

● แอปพลเิคชัน่แผนทีจ่ะดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนทีใ่หมเ่มือ่คณุยา้ย
ไปยังบรเิวณใหมใ่นแผนที ่ซึง่จะสิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรี่
มากขึน้ คณุสามารถป้องกนัการดาวนโ์หลดแผนทีใ่หมโ่ดย
อตัโนมัตไิด ้

● หากความแรงของสญัญาณเครอืขา่ยเซลลลูา่รแ์ตกตา่งกนัมาก
ในพืน้ทีข่องคณุ โทรศัพทจ์ะตอ้งสแกนหาระบบเครอืขา่ยทีม่อียู่
ซํ้า ซึง่จะทําใหส้ิน้เปลอืงพลังงานแบตเตอรีม่ากขึน้

หากโหมดเครอืขา่ยตัง้ไวเ้ป็นโหมดคูใ่นการตัง้คา่เครอืขา่ย
อปุกรณ์จะคน้หาเครอืขา่ย UMTS ในการกําหนดใหโ้ทรศัพทใ์ช ้
เครอืขา่ย GSM เพยีงอยา่งเดยีว ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่
และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย > โหมดระบบ > GSM

● ไฟพืน้หลังของหนา้จอจะเพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ ในการ
ตัง้คา่หนา้จอ คณุสามารถเปลีย่นระยะเวลาของการหมดเวลา
หลังจากทีไ่ฟพืน้หลังดับ รวมทัง้ปรับเซนเซอรต์รวจจับแสงที่
มหีนา้ทีต่รวจจับสภาวะการสอ่งสวา่งและปรับความสวา่งของ
หนา้จอได ้เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
จอภาพ > เวลาแสงสวา่ง หรอื ตวัตรวจจบัแสง

● การปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานตอ่ไปในพืน้หลังจะเป็นการ
เพิม่การใชพ้ลังงานแบตเตอรี่ ในการปิดแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไม่
ไดใ้ช ้ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้เลอืกแอปพลเิคชัน่คา้งไว ้และเลอืก
ออก บางแอปพลเิคชัน่ไมส่นับสนุนคณุสมบัตนิี้

การเพิม่หนว่ยความจาํทีม่อียู่
คณุตอ้งการหน่วยความจําทีม่อียูภ่ายในเครือ่งเพิม่เตมิสําหรับแอป
พลเิคชัน่และเนือ้หาใหมห่รอืไม่

การดปูรมิาณพืน้ทีว่า่งทีใ่ชไ้ดส้ําหรบัขอ้มลูแตล่ะประเภท — 
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์
คณุสมบัตใินโทรศัพทจ์ํานวนมากจะใชห้น่วยความจําเพือ่เก็บ
ขอ้มลู โทรศัพทจ์ะแจง้คณุ หากหน่วยความจําในทีต่ัง้หน่วยความ
จําเหลอืนอ้ย

การเพิม่หนว่ยความจําทีม่อียู่ —  ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังการด์
หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้(หากม)ี หรอืคอมพวิเตอรท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัได ้
ในการลบขอ้มลูทีไ่มต่อ้งการใช ้ใชต้ัวจัดการไฟลห์รอืเปิดแอปพลิ
เคชัน่สําหรับลบ คณุสามารถลบรายการตา่งๆ ตอ่ไปนี้
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● ขอ้ความในโฟลเดอรใ์นการรับสง่ขอ้ความ และขอ้ความอเีมลที่
ดงึมาในกลอ่งจดหมาย

● เว็บเพจทีจ่ัดเก็บไว ้
● ขอ้มลูตดิตอ่
● บันทกึปฏทินิ
● แอปพลเิคชัน่ทีอ่ยูใ่นตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุไมต่อ้งการ
ใชอ้กีตอ่ไป

● ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis หรอื .sisx) ของแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตดิตัง้
โอนไฟลต์ดิตัง้ไปยังคอมพวิเตอรท์ีร่องรับ

● ภาพและวดิโีอคลปิในคลังภาพ สํารองไฟลใ์นคอมพวิเตอรท์ี่
รองรับ

3. โทรศพัทข์องคณุ
ขนาด
● ปรมิาตร: 83 cc
● นํ้าหนัก: 109 กรัม พรอ้มแบตเตอรี่
● ความยาว: 111 มม.
● ความกวา้ง: 51.7 มม.
● ความหนา: 15.5 มม.

ยนิดตีอ้นรบั
เมือ่คณุเปิดโทรศัพทค์รัง้แรก แอปพลเิคชัน่ยนิดตีอ้นรับจะปรากฏ
ขึน้

ในการเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่ยนิดตีอ้นรับในภายหลัง เลอืก
เมน ู> แอปพลฯิ > ยนิดตีอ้นรบั
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ตวัชว่ยต ัง้คา่  — กําหนดการตัง้คา่ตา่งๆ ของโทรศัพท์
● สลบั  — ถา่ยโอนเนือ้หา เชน่ รายชือ่และรายการปฏทินิ จาก
โทรศัพท ์Nokia ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

● การต ัง้คา่อเีมล  — กําหนดการตัง้คา่อเีมล

การคดัลอกรายชือ่หรอืภาพจาก
โทรศพัทเ์ครือ่งเกา่
ตอ้งการคัดลอกขอ้มลูสําคัญจากโทรศัพท์ Nokia เครือ่งเกา่ทีใ่ช ้
รว่มกนัได ้และเริม่ใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งใหมอ่ยา่งรวดเร็วหรอืไม่ ใช ้
แอปพลเิคชัน่ สลับโทรศัพท ์เพือ่คัดลอก ตัวอยา่งเชน่ รายชือ่
รายการปฏทินิ และรปูภาพไปยังโทรศัพทเ์ครือ่งใหมข่องคณุโดย
ไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ย
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ยนิดตีอ้นรบั และ ถา่ยโอนขอ้มลู
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หากโทรศัพท ์Nokia เครือ่งเกา่
ของคณุไมม่แีอปพลเิคชัน่ สลับ
โทรศัพท ์โทรศัพทเ์ครือ่งใหม่
ของคณุจะสง่แอปพลเิคชัน่มาใน
ขอ้ความ เปิดขอ้ความใน
โทรศัพทเ์ครือ่งเกา่ และทําตาม
คําแนะนํา
1. เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการ

เชือ่มตอ่ และจับคูอ่ปุกรณ์
ตอ้งมกีารเปิดใชง้าน
Bluetooth

2. หากอปุกรณ์อกีเครือ่ง
ตอ้งการใหร้ะบรุหสัผา่น ให ้
ป้อนรหัสผา่น คณุตอ้งป้อน
รหสัผา่นซึง่คณุสามารถกําหนดไดด้ว้ยตัวเอง ในอปุกรณ์ทัง้
สองเครือ่ง อปุกรณ์บางตัวมกีารกําหนดรหสัผา่นไวแ้ลว้ สําหรับ
รายละเอยีด โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
รหสัผา่นจะใชไ้ดส้ําหรับการเชือ่มตอ่ปัจจบุันเทา่นัน้

3. เลอืกเนือ้หาและ ตกลง

สญัลกัษณ์บนจอภาพ
   กําลังใชโ้ทรศัพทใ์นเครอืขา่ย GSM (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื

ขา่ย)
    กําลังใชโ้ทรศัพทใ์นเครอืขา่ย UMTS (บรกิารเสรมิจากระบบ

เครอืขา่ย)
   คณุมขีอ้ความทีย่ังไมไ่ดอ้า่นหนึง่หรอืหลายขอ้ความใน

โฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชัน่ขอ้ความ
   คณุมอีเีมลใหมอ่ยูใ่นศูนยฝ์ากขอ้ความระยะไกล

   มขีอ้ความรอสง่อยูใ่นโฟลเดอรถ์าดออก

   คณุมเีบอรท์ีไ่มไ่ดร้ับสาย

   ตัง้แบบเสยีงเป็นไมม่เีสยีง และปิดเสยีงเตอืนเมือ่ไดร้ับ
ขอ้ความและอเีมล

   รปูแบบตัง้เวลากําลังทํางาน

   มกีารล็อคหนา้จอสมัผัสและปุ่ ม

   นาฬกิาปลกุกําลังทํางาน

   กําลังใชส้ายโทรศัพทส์ายทีส่อง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย)

   สายทัง้หมดทีโ่ทรเขา้มาทีโ่ทรศัพทจ์ะถกูโอนไปทีเ่บอร์
อืน่ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากคณุมสีายโทรศัพทส์อง
สาย จะมตีัวเลขแสดงสายโทรศัพทท์ีก่ําลังใชง้าน

   มกีารตอ่ชดุหฟูังทีใ่ชร้่วมกนัไดก้บัโทรศัพท์

   มกีารตอ่สายสง่สญัญาณทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัโทรศัพท์

   มกีารตอ่เท็กซโ์ฟนทีใ่ชร้ว่มกนัไดก้บัโทรศัพท์

   สายขอ้มลูกําลังทํางาน (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

   การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต GPRS กําลังทํางาน (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มกีารพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราว 
แสดงวา่มกีารเชือ่มตอ่

   การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตกําลังทํางานในสว่นของเครอืขา่ยที่
สนับสนุน EGPRS (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มี
การพักการเชือ่มตอ่ไวช้ัว่คราวและ  แสดงวา่มกีารเชือ่มตอ่
ไอคอนแสดงวา่ EGPRS พรอ้มใชง้านในเครอืขา่ย แตโ่ทรศัพทข์อง
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่ EGPRS ในการถา่ยโอนขอ้มลู
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   การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต UMTS กําลังทํางาน (บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย)  แสดงวา่มกีารระงับการเชือ่มตอ่และ 
แสดงวา่มกีารสรา้งการเชือ่มตอ่

   คณุไดต้ัง้คา่ใหโ้ทรศัพทค์น้หาเครอืขา่ย LAN ไรส้าย และมี
เครอืขา่ย LAN ไรส้ายทีใ่ชไ้ด ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

   การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้ายกําลังทํางานในเครอืขา่ยทีใ่ชก้าร
เขา้รหสั

   การเชือ่มตอ่ LAN ไรส้ายกําลังทํางานในเครอืขา่ยทีไ่มไ่ดใ้ช ้
การเขา้รหสั

   มกีารเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth

   กําลังโอนยา้ยขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth เมือ่
สญัลักษณ์ดังกลา่วกะพรบิ แสดงวา่โทรศัพทข์องคณุพยายามจะ
เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อกีเครือ่ง

   มกีารเชือ่มตอ่ USB

    กําลังดําเนนิการซงิค์

   GPS ทํางานอยู่

การด์หนว่ยความจาํ
ควรใช ้การด์ microSD และ microSDHC ทีไ่ดร้ับการรับรองจาก
Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ Nokia ใชม้าตรฐาน
อตุสาหกรรมทีผ่า่นการรับรองสําหรับการด์หน่วยความจํา  แตก่ารด์
บางยีห่อ้อาจไมส่ามารถใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดอ้ยา่ง
สมบรูณ์ การด์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไมไ่ด  ้อาจทําใหก้ารด์และโทรศัพท์
ชาํรดุเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจ่ัดเก็บไวบ้นการด์สญูหาย

การใสก่ารด์หนว่ยความจาํ
การด์หน่วยความจําอาจใสอ่ยูใ่นเครือ่งแลว้ หากไมไ่ดใ้สไ่ว ้ให ้
ปฏบิัตติามขัน้ตอนตอ่ไปนี้:
1. เปิดฝาชอ่งใสก่ารด์

หน่วยความจํา
2. ใสก่ารด์หน่วยความจําที่

ใชง้านรว่มกนัไดใ้นชอ่ง
ใสก่ารด์หน่วยความจํา
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่หนา้
สมัผัสหงายขึน้ ดันการด์
เขา้ไปขา้งใน คณุจะ
ไดย้นิเสยีงคลกิเมือ่
การด์ล็อคเขา้ทีแ่ลว้
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3. ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา ดใูห ้
แน่ใจวา่ฝาปิดสนทิดแีลว้

การถอดการด์หนว่ยความจาํ

ขอ้สําคญั: หา้มถอดการด์หน่วยความจําออกกลางคันเมือ่
ยังมกีารใชก้ารด์อยู่ การกระทําดังกลา่วอาจทําใหก้ารด์หน่วยความ
จําและโทรศัพทช์าํรุดเสยีหาย และอาจทําใหข้อ้มลูทีจ่ัดเก็บไวบ้น
การด์เสยีหายได ้
1. หากเครือ่งเปิดอยู่ กอ่นทีค่ณุจะถอดการด์หน่วยความจํา ใหก้ด

ปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก นํา การด์ความจําออก
2. เมือ่ นํา การด์หนว่ยความจําออก? บางแอปพลเิคช ัน่จะถกู
ปิด ปรากฏขึน้ ใหเ้ลอืก ใช่

3. เมือ่ นํา การด์หนว่ยความจําออกและกด "ตกลง" ปรากฏ
ขึน้ ใหเ้ปิดฝาชอ่งใสก่ารด์หน่วยความจํา

4. กดทีก่ารด์หน่วยความจําเพือ่ปลดการด์ออกจากชอ่ง
5. ดงึการด์หน่วยความจําออก หากเครือ่งเปิดอยู่ ใหเ้ลอืก ตกลง

การควบคมุระดบัเสยีงและลําโพง
ปรบัระดบัเสยีงการสนทนาหรอืคลปิเสยีง —  ใชปุ้่ มปรับระดับ
เสยีง

ลําโพงในตัวชว่ยใหค้ณุพดูและฟังเสยีงในระยะทีไ่มห่า่งจาก
เครือ่งมากนัก โดยไมจ่ําเป็นตอ้งถอืโทรศัพทไ์วใ้กล ้ๆ  หู

การใชล้ําโพงระหวา่งการสนทนา —  เลอืก ใชง้าน
ลําโพง
การปิดลําโพง —  เลอืก ใชง้านหฟูงัในตวั

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง
อาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟังเพลงในระดับ
เสยีงปกต ิและอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชล้ําโพง

ปุ่ มลดั
หากตอ้งการสลับระหวา่งแอปพลเิคชัน่ทีเ่ปิดอยู่ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้ง
ไว ้หากปลอ่ยใหแ้อปพลเิคชัน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง จะสิน้เปลอืง
พลังงานแบตเตอรีม่าก และลดอายใุชง้านของแบตเตอรี่

หากตอ้งการเริม่การเชือ่มตอ่กบัเว็บ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ย) ในแป้นกดโทรศัพท ์ใหแ้ตะที ่0 คา้งไว ้

หากตอ้งการเขา้ใชง้านแอปพลเิคชัน่ทีม่อียูใ่นแถบสือ่ เชน่ เครือ่ง
เลน่เพลงและเว็บเบราเซอร์ ในหนา้จอใดก็ตาม กดปุ่ มสือ่

หากตอ้งการเปลีย่นรปูแบบ ใหก้ดปุ่ มเปิด/ปิดและเลอืกรูปแบบ

หากตอ้งการโทรตดิตอ่ระบบฝากขอ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) ในแป้นกดโทรศัพท ์ใหแ้ตะที ่1 คา้งไว ้

หากตอ้งการเปิดรายการเบอรท์ีโ่ทรออกลา่สดุ ใหก้ดปุ่ มโทรเมือ่อยู่
ในหนา้จอหลัก

หากตอ้งการใชค้ําสัง่เสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทรคา้งไว ้
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ตาํแหนง่เสาอากาศ
โทรศัพทข์องคณุมเีสาอากาศอยูท่ัง้ภายในและภายนอก หลกีเลีย่ง
การจับบรเิวณเสาอากาศโดยไมจ่ําเป็นขณะทีเ่สาอากาศกําลังสง่
หรอืรับสญัญาณ การสมัผัสกบัเสาอากาศขณะกําลังสง่หรอืรับ
สญัญาณอาจสง่ผลตอ่คณุภาพของการสือ่สาร และทําใหม้กีารใช ้
พลังงานสงูขึน้ขณะทํางาน และอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านแบตเตอรี่
สัน้ลง

เสาอากาศของ
โทรศัพทเ์คลือ่นที่

เสาอากาศ
Bluetooth และ

WLAN
เสาอากาศ GPS

แถบรายชือ่
หากตอ้งการเริม่การใชแ้ถบรายชือ่และเพิม่รายชือ่ของคณุไปยัง
หนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  > ตวัเลอืก > รายชือ่ใหม ่และดําเนนิ
การตามคําแนะนํา
หากตอ้งการตดิตอ่สือ่สารกบัรายชือ่ของคณุ ใหเ้ลอืกรายชือ่ที่
ตอ้งการ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
●   — โทรออก

●   — สง่ขอ้ความ
●   — เพิม่ลงิคข์า่วใหม่
●   — รเีฟรชลงิคข์า่ว
●   — แกไ้ขการตัง้คา่

หากตอ้งการดกูจิกรรมการโทรลา่สดุและกจิกรรมการสือ่สารอืน่ๆ  ที่
ผา่นมาพรอ้มรายชือ่ ใหเ้ลอืกรายชือ่ หากตอ้งการโทรตดิตอ่รายชือ่
ใหเ้ลอืกกจิกรรมการโทร หากตอ้งการดรูายละเอยีดของกจิกรรม
อืน่ๆ ใหเ้ลอืกกจิกรรมการสือ่สาร

หากตอ้งการปิดมมุมอง ใหเ้ลอืก 

รปูแบบออฟไลน์
รปูแบบออฟไลนจ์ะชว่ยใหค้ณุใชโ้ทรศัพทไ์ดโ้ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ยเซลลลูารไ์รส้าย เมือ่รปูแบบออฟไลนท์ํางาน คณุ
สามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยไมต่อ้งใสซ่มิการด์

การเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน ์—  กดปุ่ มเปิด/ปิดเบาๆ และ
เลอืก ออฟไลน์
เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ การเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยเซลลู
ลารจ์ะปิดลง โดยมกีารป้องกนัไมใ่หม้กีารรับหรอืสง่สญัญาณคลืน่
ความถีว่ทิยทุัง้หมดกบัเครอืขา่ยเซลลลูาร์ หากคณุพยายามสง่
ขอ้ความโดยใชเ้ครอืขา่ยเซลลลูาร์ ขอ้ความเหลา่นัน้จะไปอยูใ่น
โฟลเดอรถ์าดออกเพือ่รอสง่ภายหลัง

ขอ้สําคญั: ในรปูแบบออฟไลน์ คณุไมส่ามารถโทรออกหรอื
รับสาย หรอืใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย
เซลลลูาร ์แตค่ณุอาจสามารถโทรตดิตอ่เบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็น
ทางการทีต่ัง้โปรแกรมไวใ้นเครือ่งของคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ได  ้ใน
การโทรตดิตอ่ คณุตอ้งเปิดการใชฟ้ังกช์ัน่โทรศัพทก์อ่นโดย
เปลีย่นแปลงรูปแบบ หากล็อคโทรศัพทไ์ว ้ใหป้้อนรหสัปลดล็อค
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เมือ่คณุเปิดใชง้านรปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใช ้LAN ไร ้
สาย (WLAN) ในการอา่นอเีมลหรอืเรยีกดอูนิเทอรเ์น็ต เป็นตน้
นอกจากนี้ คณุสามารถใชก้ารเชือ่มต่อ Bluetooth ไดข้ณะอยูใ่นรูป
แบบออฟไลน ์โปรดจําไวว้า่จะตอ้งดําเนนิการใหเ้ป็นไปตามขอ้
กําหนดดา้นความปลอดภัยทีก่ําหนดไวเ้มือ่ทําการเชือ่มตอ่หรอืใช ้
เครอืขา่ย WLAN หรอื Bluetooth

การต ัง้คา่เซนเซอรแ์ละการหมนุหนา้จอ
เมือ่คณุเปิดใชง้านเซนเซอรใ์นโทรศัพทข์องคณุ คณุจะสามารถ
ควบคมุบางฟังกช์นัไดโ้ดยการหมนุ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่เซนเซอร์
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● เซนเซอร ์ — เปิดใชง้านเซนเซอร์
● ควบคมุการหมนุ  — เลอืก การเงยีบเสยีงโทร และ การ
เลือ่นปลุก เพือ่ปิดเสยีงสายเรยีกเขา้และเลือ่นการปลกุ โดย
ควํา่หนา้จอโทรศัพทล์ง เลอืก หมนุหนา้จออตัโนมตั  ิเพือ่หมนุ
เนือ้หาในหนา้จอแสดงผลโดยอตัโนมัติ เมือ่คณุหมนุเครือ่งไป
ทางซา้ยหรอืพลกิเครือ่งใหก้ลับอยูใ่นแนวตัง้ แอปพลเิคชัน่และ
คณุสมบัตบิางอยา่งอาจไมส่นับสนุนการหมนุเนือ้หาในหนา้
จอแสดงผล

ชุดหฟูงั
คณุสามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟูังหรอืหฟูังทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบั
โทรศัพทข์องคณุ คณุอาจตอ้งเลอืกโหมดสายเคเบลิ

คาํเตอืน: เมือ่คณุใชช้ดุหฟูัง ความ
สามารถในการรับฟังเสยีงรอบดา้นของ
คณุอาจไดร้ับผลกระทบ อยา่ใชช้ดุหฟูัง
หากมโีอกาสทําใหเ้กดิอนัตรายตอ่ความ
ปลอดภัยของคณุ
อยา่เชือ่มตอ่ผลติภัณฑท์ีส่รา้งสญัญาณ
ออก เนือ่งจากผลติภัณฑน์ีอ้าจทําให ้
เครือ่งเสยีหายได ้อยา่เชือ่มตอ่แหลง่
สญัญาณทีม่กีําลังไฟฟ้าเขา้กบัชอ่งเสยีบ
Nokia AV
หา้มเชือ่มตอ่อปุกรณ์ภายนอกหรอืชดุ
ฟังอืน่ๆ เขา้กบัชอ่งเสยีบ Nokia AV 
นอกเหนอืจากทีไ่ดร้ับอนุมัตโิดย Nokia 
ใหใ้ชง้านกบัเครือ่งนีไ้ด ้โปรดใสใ่จเป็น

กบัระดับเสยีง

การถอดซมิการด์
1. ถอด

หนา้กาก
ดา้นหลัง
ออกโดย
การยกขึน้
จากสว่น
ลา่งของ
โทรศัพท์

2. ถอดแบตเตอรีอ่อก
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3. เปิดฝาชอ่งใสซ่มิการด์ จิม้
ปลายปากกาลงในชอ่งใสท่ีอ่ยู่
ขา้งใตแ้บตเตอรี ่และดัน

ด์ไปทางดา้นขา้งเพือ่
เลือ่นออกจากชอ่งใสซ่มิการด์
ดงึซมิการด์ออก

4. แลว้ใสแ่บตเตอรีแ่ละฝาดา้น
หลังกลับคนื

การใสส่ายคลอ้งขอ้มอื
เคล็ดลบั: รอ้ยเชอืก
ปากกาเพลคทรัมเขา้
กับโทรศัพทเ์หมอืน
กับสายคลอ้งขอ้มอื

ล็อคระยะไกล
คณุสามารถล็อคโทรศัพทจ์ากระยะไกลไดโ้ดยการใชข้อ้ความตัว
อกัษรทีก่ําหนดไวล้ว่งหนา้ คณุยังสามารถล็อคการด์หน่วยความจํา
จากระยะไกลไดอ้กีดว้ย

การเปิดใชง้านการล็อคจากระยะไกล
1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการ
โทรศพัท ์> ความปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์ >
ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล > เปิดใชง้านแลว้

2. ป้อนเนือ้หาขอ้ความตัวอกัษร (5-20 อักขระ) ตรวจสอบเนือ้หา
แลว้ป้อนรหสัล็อค

การล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล —  เขยีนขอ้ความตัวอกัษรที่
กําหนดไวล้ว่งหนา้ และสง่ไปยังโทรศัพทข์องคณุ ในการปลดล็อค
โทรศัพท ์คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค
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4. การโทรออก
หนา้จอสมัผสัในระหวา่งการโทร
โทรศัพทข์องคณุมพีร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์ เพือ่เป็นการยดือายกุารใช ้
งานของแบตเตอรีแ่ละป้องกนัการกดปุ่ มโดยมไิดต้ัง้ใจ หนา้จอ
สมัผัสจะปิดใชง้านระหวา่งการโทรโดยอตัโนมัตเิมือ่คณุถอื
โทรศัพทไ์วใ้กลก้บัหขูองคณุ
อยา่บังบรเิวณพร็อกซมิติีเ้ซนเซอร์
ตัวอยา่งเชน่ การปิดดว้ยฟิลม์หรอืเทป
ป้องกนัรอยขดูขดี

โทรสายสนทนา 
1. ในหนา้จอหลัก เลอืก  เพือ่เปิดแป้นหมนุโทรศัพท ์และป้อน

เบอรโ์ทรศัพท ์รวมถงึรหสัพืน้ที ่หากตอ้งการลบตัวเลข ให ้
เลอืก C
สําหรับการโทรระหวา่งประเทศ เลอืก * สองครัง้แทนตัวอกัษร
+ (ซึง่จะแทนทีร่หสัการโทรระหวา่งประเทศ) และป้อนรหสั
ประเทศ รหสัพืน้ที ่(ไมใ่สเ่ลขศนูยข์า้งหนา้ หากทําได)้ และ
หมายเลขโทรศัพท์

2. หากตอ้งการโทรออก กดปุ่ มโทร
3. ในการวางสาย (หรอืยกเลกิการโทรออก) ใหก้ดปุ่ มวางสาย

เมือ่กดปุ่ มวางสาย เครือ่งจะวางสายสนทนานัน้เสมอ แมว้า่จะมี
การใชง้านแอปพลเิคชัน่อืน่อยูก่็ตาม

การโทรตดิตอ่รายชือ่
1. เลอืก เมน ู> รายชือ่

2. ไปทีช่ ือ่ทีต่อ้งการ หรอืป้อนตัวอักษรตัวแรก หรอืตัวอักษรในชือ่
ในชอ่งคน้หา แลว้ไปทีช่ ือ่นัน้

3. ในการโทรถงึรายชือ่ ใหก้ดปุ่ มโทร หากคณุมหีมายเลขจัดเก็บ
ไวห้ลายหมายเลขสําหรับหนึง่รายชือ่ ใหเ้ลอืกหมายเลขที่
ตอ้งการจากรายชือ่ และกดปุ่ มโทร

การวางสาย —  กดปุ่ มวางสาย

ระหวา่งใชส้าย
การปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน —  เลอืก  หรอื 

การพกัสายสนทนาทีใ่ชอ้ยู่ —  เลอืก  หรอื 

การเปิดใชง้านลําโพง —  เลอืก  หากคณุเสยีบชดุหฟูังทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดโ้ดยมกีารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในการกําหนดใหเ้สยีง
ออกไปทีช่ดุหฟูัง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบักลบัมาทีต่วัเครือ่ง —  เลอืก 

การวางสาย —  เลอืก 

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั —  เลอืก ตวัเลอืก >
สลบั

เคล็ดลบั: ในการพักสายทีใ่ชอ้ยู่ ใหก้ดปุ่ มโทรออก ในการ
เปิดใชส้ายทีพ่ักไว ้กดปุ่ มโทรอกีครัง้

การสง่สตรงิสญัญาณเสยีง DTMF
1. เลอืก ตวัเลอืก > สง่ DTMF
2. ป้อนชดุสตรงิ DTMF หรอืคน้หาจากรายการรายชือ่

การโทรออก
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3. หากตอ้งการป้อนตัวอกัษรขณะรอสาย (w) หรอืตัวอกัษรเมือ่
ตอ้งการหยดุสายชัว่คราว (p) กดปุ่ ม * ซํ้าๆ

4. หากตอ้งการสง่แบบเสยีง เลอืก ตกลง คณุสามารถเพิม่เสยีง
เรยีกเขา้แบบ DTMF ไปทีห่มายเลขโทรศัพทห์รอืชอ่ง DTMF
ในขอ้มลูรายชือ่ได ้

การวางสายทีส่นทนาอยูแ่ละเปลีย่นเป็นสายเรยีกเขา้อกี
สาย —  เลอืก ตวัเลอืก > แทนที่
การวางสายทกุสาย —  เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด
ตัวเลอืกหลายตัวซึง่คณุสามารถใชไ้ดข้ณะสนทนา คอื บรกิารเสรมิ
จากระบบเครอืขา่ย

ศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีง 
ดว้ยศนูยข์อ้ความเสยีง (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุ
สามารถฟังขอ้ความเสยีงทีค่ณุไดร้ับ

การโทรไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีง  —  ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก
 เพือ่เปิดแป้นหมนุ และกด 1 คา้งไว ้

การเปลีย่นเบอรโ์ทรศพัทข์องศนูยข์อ้ความเสยีงของ
คณุ
1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทรศนูยฝ์าก เลอืก

ศนูยข์อ้ความ และ ตวัเลอืก > เปลีย่นเบอร์
2. ป้อนหมายเลข (ทีไ่ดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย) แลว้เลอืก
ตกลง

รบัหรอืปฏเิสธสาย
การรบัสาย —  กดปุ่ มโทร

การปิดเสยีงเรยีกเขา้ของสายทีโ่ทรเขา้ —  เลอืก 

การรบัสายเมือ่มกีารล็อคหนา้จอสมัผสั —  ปัด รบัสาย จาก
ซา้ยไปขวา

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรเมือ่ปฏเิสธสาย —  เลอืก สง่ขอ้ความ
แกไ้ขเนือ้หาขอ้ความ และกดปุ่ มโทร คณุสามารถใชข้อ้ความตอบ
กลับในการแจง้ผูโ้ทรวา่คณุไมส่ามารถรับสายได ้

การปฏเิสธสาย —  กดปุ่ มวางสาย หากคณุเปิดใชง้านฟังกช์นั
โอนสาย > สายสนทนา > ถา้ไมว่า่ง ในการตัง้คา่โทรศัพท ์การ
ปฏเิสธสายเรยีกเขา้จะทําใหเ้ครือ่งจะโอนสายเรยีกเขา้นัน้ดว้ย

การปลดล็อคหนา้จอสมัผสัโดยไมร่บัสาย —  ปัด ปลดล็อค
จากขวาไปซา้ย และรับหรอืปฏเิสธสาย

การเปิดใชง้านการสง่ขอ้ความตวัอกัษรเมือ่ปฏเิสธสาย — 
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > ปฏเิสธสาย
ดว้ยขอ้ความ > ใช่

การเขยีนขอ้ความตวัอกัษรเมือ่ปฏเิสธสายมาตรฐาน —  เลอืก
เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > ขอ้ความปฏเิสธ และ
เขยีนขอ้ความ

การประชมุสาย
โทรศัพทข์องคณุสามารถรองรับผูร้ว่มประชมุสายไดม้ากทีส่ดุหก
สาย รวมทัง้ตัวคณุ
1. โทรออกไปยังผูร้่วมสายรายแรก
2. ในการโทรไปยังผูร้่วมสายรายอืน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > โทร
ออกใหม ่สายแรกจะถกูพักไว ้

3. เมือ่มกีารรับสายใหม่ ในการเชญิผูเ้ขา้รว่มคนทีห่นึง่เขา้รว่มการ
ประชมุ เลอืก 

การเพิม่ผูเ้ขา้รว่มใหมเ่ขา้ในการประชุมสาย —  โทรหาผูเ้ขา้
รว่มรายอืน่ และเพิม่สายใหมใ่นการประชมุสาย

การโทรออก
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การสนทนาสว่นตวักบัผูร้ว่มประชุมสาย —  เลอืก ไปยังผู ้
เขา้รว่ม และเลอืก  การประชมุสายจะถกูพักสายทีเ่ครือ่งของคณุ
ผูเ้ขา้รว่มรายอืน่ยังสามารถทําการประชมุตอ่ได  ้หากตอ้งการกลับ
เขา้สูก่ารประชมุสาย เลอืก 

การยกเลกิผูเ้ขา้รว่มจากการประชุมสาย —  เลอืก  ไปยังผู ้
เขา้รว่ม และเลอืก 

การหยดุการประชุมสาย —  กดปุ่ มวางสาย

การโทรดว่นเบอรโ์ทรศพัท ์
ดว้ยคณุสมบัตกิารโทรดว่น คณุสามารถโทรถงึเพือ่นและครอบครัว
ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการกดปุ่ มหนึง่คา้งไว ้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร

การเปิดใชง้านการโทรดว่น —  เลอืก โทร > การโทรดว่น >
เปิด
การกาํหนดเบอรโ์ทรศพัทใ์หก้บัปุ่ มตวัเลข
1. เลอืก การโทรดว่น
2. ไปทีปุ่่ มทีค่ณุตอ้งการกําหนดเบอรโ์ทรศัพท์ และเลอืก ตวั
เลอืก > กําหนด
1 ถกูกําหนดไวส้ําหรับศนูยข์อ้ความเสยีง

การโทรออก —  ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  เพือ่เปิดแป้นหมนุ
และกดปุ่ มตัวเลขทีก่ําหนดคา้งไว ้

สายเรยีกซอ้น 
การรอสาย (บรกิารเสรมิจากเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุสามารถรับสาย
ไดข้ณะทีก่ําลังใชส้ายอืน่อยู่

การเปิดใชง้านการรอสาย —  เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
โทร > โทร > สายเรยีกซอ้น
การรบัสายทีพ่กัไว ้—  กดปุ่ มโทร สายแรกจะถกูพักไว ้

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูก่บัสายทีพ่กั —  เลอืก ตวัเลอืก >
สลบั
การเชือ่มสายทีพ่กัไวก้บัสายทีใ่ชอ้ยู่ —  เลอืก ตวัเลอืก >
โอน คณุตัดการเชือ่มตอ่จากสายดว้ยตัวคณุเอง

การวางสายทีใ่ชอ้ยู ่—  กดปุ่ มวางสาย

การวางสายท ัง้สองสาย —  เลอืก ตวัเลอืก > วางสายท ัง้หมด

การโทรออกโดยใชเ้สยีง
โทรศัพทข์องคณุจะสรา้งรายการเสยีงสําหรับรายชือ่โดยอตัโนมัติ

การฟงัรายการเสยีงสาํหรบัรายชือ่
1. เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง
2. ไปทีร่ายละเอยีดของรายชือ่ และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่
รายการเสยีง

การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีง

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิ
ปัญหาขึน้ได ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์
ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีงอยา่ง
เดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม
เมือ่คณุใชก้ารโทรออกดว้ยเสยีง ลําโพงจะเริม่ทํางาน ใหถ้อื
โทรศัพทห์า่งจากตัวเล็กนอ้ยเมือ่คณุพดูรายการเสยีง

การโทรออก
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1. หากตอ้งการเริม่การโทรดว้ยเสยีง ในหนา้จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร
คา้งไว ้หากมกีารเสยีบชดุหฟูังทีใ่ชง้านร่วมกนัไดซ้ึง่มปีุ่ มชดุหู
ฟัง ใหก้ดปุ่ มชดุหฟูังคา้งไวเ้พือ่เริม่การโทรดว้ยเสยีง

2. จะมเีสยีงดังขึน้สัน้ๆ และ พดูตอนนี ้จะปรากฏขึน้ เปลง่เสยีง
พดูชือ่ทีจ่ัดเก็บไวข้องรายชือ่นัน้ๆ อยา่งชดัเจน

3. โทรศัพทจ์ะเลน่รายการเสยีงสงัเคราะหส์ําหรับรายชือ่ทีจ่ดจํา
ไดใ้นภาษาของเครือ่งทีเ่ลอืกไว ้และแสดงชือ่และหมายเลข
โทรศัพท ์ในการยกเลกิการโทรดว้ยเสยีง ใหเ้ลอืก เลกิ

หากมกีารจัดเก็บหมายเลขหลายรายการสําหรับหนึง่ชือ่  คณุ
สามารถเปลง่เสยีงพดูชือ่และประเภทของหมายเลข เชน่ หมายเลข
โทรศัพทม์อืถอืหรอืหมายเลขโทรศัพท์ ไดเ้ชน่กนั

การโทรสายวดิโีอ
เมือ่คณุโทรสายวดิโีอ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุจะเห็น
วดิโีอสองทางตามเวลาจรงิระหวา่งคณุและผูร้ับสาย วดิโีอแบบสด
ทีถ่า่ยจากกลอ้งของคณุจะแสดงทีผู่ร้ับสายวดิโีอ
หากตอ้งการโทรสายวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งมกีารด์ USIM และอยู่
ภายในบรเิวณพืน้ทีค่รอบคลมุของเครอืขา่ย 3G โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบับรกิาร การคดิ
คา่บรกิาร และการสมัครใชบ้รกิารสายวดิโีอ
ทัง้นี ้คณุสามารถสนทนาทางวดิโีอไดร้ะหวา่งคณุกับคูส่นทนาอกี
ฝ่ายเทา่นัน้ โดยสามารถใชไ้ดก้ับโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีใ่ชง้านรว่ม
กนัไดห้รอืไคลเอนต ์ISDN ไมส่ามารถทําการสนทนาผา่นวดิโีอ
ขณะกําลังใชง้านการสนทนาผา่นเสยีง วดิโีอ หรอืการสง่ขอ้มลูอืน่ๆ
อยู่
สญัลกัษณ์

   คณุไมไ่ดร้ับภาพวดิโีอ (เนือ่งจากผูร้ับไมไ่ดส้ง่ภาพวดิโีอ หรอื
ระบบเครอืขา่ยไมไ่ดส้ง่วดิโีอนัน้)

   คณุไดป้ฏเิสธไมใ่หส้ง่วดิโีอจากโทรศัพทข์องคณุ ในการสง่
ภาพแทน ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร >
รปูภาพในสายวดิโีอ
แมว้า่คณุจะปฏเิสธการสง่ภาพวดิโีอในระหวา่งใชส้ายวดิโีอ  คณุยัง
คงตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยเป็นสายวดิโีอ หากตอ้งการตรวจสอบคา่ใช ้
จา่ย โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
1. ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก  เพือ่เปิดแป้นหมนุ และป้อนเบอร์

โทรศัพท์
2. เลอืก ตวัเลอืก > โทร > สายวดิโีอ

จะมกีารใชก้ลอ้งรองดา้นหนา้ตามคา่เริม่ตน้สําหรับสายวดิโีอ
การเริม่ตน้สนทนาผา่นวดิโีออาจจะใชเ้วลาชัว่ขณะหนึง่  ในกรณี
ทีต่อ่สายไมไ่ด ้(เป็นตน้วา่ ระบบเครอืขา่ยไมร่องรับฟังกช์นัการ
สนทนาทางวดิโีอ หรอืเครือ่งปลายสายไมส่ามารถใชง้านรว่ม
กนัได)้ เครือ่งจะแสดงขอ้ความใหค้ณุเลอืกวา่ตอ้งการใชส้าย
โทรออกตามปกตหิรอืสง่ขอ้ความแทน
สายวดิโีอไดจ้ะใชง้านไดเ้มือ่คณุเห็นภาพวดิโีอสองภาพ  และ
ไดย้นิเสยีงออกจากลําโพง ผูร้ับสายอาจปฏเิสธการสง่วดิโีอ
(ซึง่แสดงดว้ย ) และคณุจะไดย้นิแตเ่สยีงของผูโ้ทรและอาจ
เห็นภาพนิง่หรอืจอภาพสเีทา

การวางสายวดิโีอ —  กดปุ่ มวางสาย

ระหวา่งการโทรสายวดิโีอ
การดวูดิโีอแบบสดหรอืฟงัเฉพาะเสยีงผูโ้ทรเทา่น ัน้ —  เลอืก

 หรอื 

การปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน —  เลอืก  หรอื 

การโทรออก
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การเปิดใชล้ําโพง —  เลอืก  หากคณุเสยีบชดุหฟูังทีใ่ชง้าน
รว่มกนัไดโ้ดยมกีารเชือ่มตอ่ Bluetooth ในการกําหนดใหเ้สยีงออก
ไปทีช่ดุหฟูัง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปิดใชง้านแฮนดฟ์ร ีBT

การสลบักลบัไปทีเ่ครือ่ง —  เลอืก 

การใชก้ลอ้งหลกัสง่วดิโีอ —  เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งหลงั
การสลบัไปใชก้ลอ้งรองเพือ่สง่วดิโีอ —  เลอืก ตวัเลอืก > ใช้
กลอ้งหนา้
การถา่ยภาพวดิโีอทีค่ณุจะสง่  —  เลอืก ตวัเลอืก > สง่ภาพที่
จบัไว ้การสง่วดิโีอถกูหยดุชัว่คราวและจะแสดงภาพใหผู้ร้ับ ไมม่ี
การบันทกึภาพ

การซูมภาพของคณุ —  เลอืก ตวัเลอืก > ยอ่/ขยาย
การต ัง้คณุภาพของวดิโีอ —  เลอืก ตวัเลอืก > ปรบั >
กาํหนดลกัษณะวดิโีอ > คณุภาพปกตขิอ้มลูทีช่ดัข ึน้ หรอื
วดิโีอราบรืน่ข ึน้

การรบัหรอืปฏเิสธสายวดิโีอ
เมือ่มสีายวดิโีอเขา้มา  จะปรากฏขึน้

การรบัสายวดิโีอ —  กดปุ่ มโทร หากตอ้งการสง่วดิโีอแบบสด ให ้
เลอืก ใช่
หากคณุไมเ่ริม่ทําการสง่วดิโีอ คณุจะไดย้นิเพยีงเสยีงของผูโ้ทร
เทา่นัน้ หนา้จอสเีทาจะแทนทีว่ดิโีอของคณุ

การสง่วดิโีอแบบสดระหวา่งการใชส้ายวดิโีอ —  เลอืก ตวั
เลอืก > เปิดใชง้าน > การสง่วดิโีอ
การเปลีย่นหนา้จอสเีทาโดยใชภ้าพทีถ่า่ยจากกลอ้ง —  เลอืก
เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โทร > รปูภาพในสายวดิโีอ

การปฏเิสธสายวดิโีอ —  กดปุ่ มวางสาย

มมุมองรว่ม
ใชฟ้ังกช์นัมมุมองรว่ม (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เพือ่สง่
ภาพสดหรอืคลปิวดิโีอจากโทรศัพทม์อืถอืของคณุไปยังโทรศัพท์
มอืถอืเครือ่งอืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นระหวา่งการสนทนา
ลําโพงทํางานอยูเ่มือ่คณุเปิดใชง้านมมุมองร่วม หากคณุไมต่อ้งการ
ใชล้ําโพงสําหรับสายสนทนาขณะทีค่ณุรว่มมองวดิโีอ  คณุยัง
สามารถใชช้ดุหฟูังทีใ่ชร้ว่มกนัไดอ้กีดว้ย

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็น
อนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟังเพลงในระดับเสยีงปกติ
และอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชล้ําโพง

ขอ้กําหนดมมุมองรว่ม
การรว่มมองวดิโีอตอ้งการการเชือ่มตอ่ 3G คณุจะสามารถใชก้าร
รว่มมองวดิโีอไดก้็ตอ่เมือ่มเีครอืขา่ย 3G พรอ้มใหบ้รกิาร หาก
ตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบับรกิารนี้ ความพรอ้มใช ้
ของเครอืขา่ย 3G และคา่ธรรมเนยีมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรกิาร โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ในการใชก้ารรว่มมองวดิโีอ ควรตรวจสอบสิง่ตอ่ไปนี้:
● โทรศัพทข์องคณุมกีารตัง้คา่สําหรับการเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคล
แลว้

● คณุมกีารเชือ่มตอ่ 3G ทีใ่ชง้านไดแ้ละอยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุ
เครอืขา่ย 3G หากคณุยา้ยไปนอกพืน้ทีเ่ครอืขา่ย 3G ระหวา่ง
เซสชนัการรว่มมองวดิโีอ การรว่มมองจะสิน้สดุลงขณะทีส่าย
สนทนาของคณุยังดําเนนิตอ่ไป
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● ทัง้ผูส้ง่และผูร้ับไดล้งทะเบยีนกบัเครอืขา่ย 3G แลว้ หากคุณ
เชญิผูร้ับเขา้ร่วมเซสชนัการรว่มมอง แตโ่ทรศัพทข์องผูร้ับนัน้ไม่
อยูใ่นพืน้ทีซ่ ึง่ครอบคลมุเครอืขา่ย 3G หรอืไมม่คีณุสมบัตกิาร
รว่มมองวดิโีอตดิตัง้อยู่ หรอืไมไ่ดต้ัง้คา่การเชือ่มตอ่ระหวา่ง
บคุคล ผูร้ับดังกลา่วจะไมไ่ดร้ับคําเชญิ คณุจะไดร้ับขอ้ความแจง้
ขอ้ผดิพลาดวา่ผูร้ับไมส่ามารถยอมรับคําเชญิได ้

การต ัง้คา่มมุมองรว่ม
หากตอ้งการตัง้คา่การรว่มมองวดิโีอ คณุจําเป็นตอ้งตัง้คา่การเชือ่ม
ตอ่ระหวา่งบคุคลและ 3G
การเชือ่มตอ่ระหวา่งบคุคลเรยีกในอกีชือ่หนึง่วา่การเชือ่มตอ่
Session Initiation Protocol (SIP) การตัง้คา่รปูแบบ SIP ตอ้งได ้
รับการกําหนดคา่ในโทรศัพทข์องคณุกอ่นจงึจะสามารถใชม้มุมอง
รว่มได ้โปรดสอบถามการตัง้คา่รปูแบบ SIP จากผูใ้หบ้รกิาร และจัด
เก็บลงในโทรศัพทข์องคณุ ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจสง่การตัง้คา่ดัง
กลา่วใหค้ณุ หรอือาจใหร้ายการพารามเิตอรท์ีจ่ําเป็นแกค่ณุ

การเพิม่ทีอ่ยู ่SIP ลงในรายชือ่
1. เลอืก เมน ู> รายชือ่
2. เลอืกรายชือ่ หรอืสรา้งรายชือ่ใหม่
3. เลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
4. เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด > รว่มมองวดิโีอ
5. ป้อนทีอ่ยู่ SIP ในรปูแบบ username@domainname (คณุ

สามารถใชท้ีอ่ยู่ IP แทนชือ่โดเมนได)้
หากคณุไมท่ราบ SIP แอดเดรสของรายชือ่นัน้ๆ คณุสามารถใช ้
หมายเลขโทรศัพทข์องผูร้ับ รวมดว้ยรหสัประเทศเพือ่รว่มดู
วดิโีอได ้(หากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยสนับสนุน)

การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ 3G ของคณุ —  ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเพือ่
กําหนดขอ้ตกลงในการใชเ้ครอืขา่ย 3G สําหรับคณุ

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ตัง้คา่การเชือ่มตอ่จดุเชือ่มตอ่ 3G ของโทรศัพท์
ถกูตอ้งแลว้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการตัง้คา่ โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ

การรว่มมองวดิโีอสดและคลปิวดิโีอ
ขณะอยูใ่นสายสนทนาทีใ่ชอ้ยู่ เลอืก ตวัเลอืก > รว่มมองวดิโีอ
การรว่มมองวดิโีอแบบสดระหวา่งการโทร
1. เลอืก วดิโีอสด
2. เลอืก วดิโีอคลปิ และคลปิทีค่ณุตอ้งการรว่มมอง

คณุอาจตอ้งแปลงวดิโีอคลปิใหเ้ป็นรปูแบบทีเ่หมาะสมเพือ่
ทําใหส้ามารถรว่มมองได ้หากโทรศัพทข์องคณุแจง้เตอืนวา่
ตอ้งมกีารแปลงวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืก ตกลง โทรศัพทข์องคณุ
ตอ้งมตีัวตัดตอ่วดิโีอเพือ่แปลงคลปิใหใ้ชง้านได ้

3. หากผูร้ับมทีีอ่ยู่ SIP หลายแหง่หรอืมเีบอรโ์ทรศัพทห์ลายเบอร์
ทีจ่ัดเก็บไวใ้นรายชือ่ ใหเ้ลอืกทีอ่ยูห่รอืเบอรโ์ทรทีต่อ้งการ
หากยังไมม่ทีีอ่ยู่ SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูร้ับ ใหป้้อนทีอ่ยู่
SIP หรอืเบอรโ์ทรศัพทข์องผูร้ับพรอ้มรหสัประเทศ และเลอืก
ตกลง เพือ่สง่คําเชญิ โทรศัพทข์องคณุจะสง่คําเชญิไปยังที่
อยู ่SIP
การรว่มมองจะเริม่ตน้โดยอตัโนมัต ิเมือ่ผูร้ับตอบรับคําเชญิ
ตวัเลอืกขณะแบง่ดวูดิโีอ

 หรอื   ปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน

 หรอื   เปิดหรอืปิดลําโพง

 หรอื   พักหรอืเริม่การแบง่ปันวดิโีอ

   สลับเป็นโหมดภาพเต็มจอ (ผูร้ับเทา่นัน้)
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การหยดุเซสชนัการรว่มมองวดิโีอ —  เลอืก หยดุ หากตอ้งการ
วางสายสนทนา ใหก้ดปุ่ มวางสาย เมือ่คณุวางสาย มมุมองร่วมจะ
สิน้สดุลงดว้ย

การบนัทกึวดิโีอแบบสดทีค่ณุรว่มมอง —  เลอืก ใช ่เมือ่ระบบ
แจง้ขอ

หากคณุเขา้ใชแ้อปพลเิคชัน่อืน่ๆ ขณะทีค่ณุกําลังรว่มมองวดิโีอ
คลปิ การรว่มมองจะถกูหยดุไวช้ัว่คราว ในการกลับไปทีม่มุมองการ
รว่มมองวดิโีอ และทําการรว่มมองตอ่ ในหนา้จอหลัก เลอืก ตวั
เลอืก > ทําตอ่

การยอมรบัคาํเชญิรว่มมองวดิโีอ
เมือ่มบีคุคลสง่คําเชญิรว่มมองวดิโีอถงึคณุ ขอ้ความเชญิจะแสดง
ชือ่หรอืทีอ่ยู่ SIP ของผูส้ง่
หากมบีคุคลสง่คําเชญิรว่มมองถงึคณุ และคณุไมไ่ดอ้ยูภ่ายในพืน้ที่
ครอบคลมุเครอืขา่ย 3G คณุจะไมท่ราบวา่คณุไดร้ับคําเชญิ

การยอมรบัคําเชญิ —  เลอืก ใช ่เปิดใชเ้ซสชนัการร่วมมองแลว้

การปฏเิสธคาํเชญิ —  เลอืก ไม ่ผูส้ง่จะไดร้ับขอ้ความแจง้วา่คณุ
ปฏเิสธคําเชญินัน้ นอกจากนี้ คณุยังสามารถกดปุ่ มวางสายเพือ่
ปฏเิสธคําเชญิและจบสายสนทนาได ้

การหยดุเซสชนัการรว่มมอง —  เลอืก หยดุ หรอืวางสาย
สนทนา เมือ่คณุวางสาย มมุมองรว่มจะสิน้สดุลงดว้ย

บนัทกึ 
แอปพลเิคชัน่บันทกึจะจัดเก็บขอ้มลูประวตักิารสือ่สารของ
โทรศัพท ์เครือ่งจะบันทกึขอ้มลูสายทีไ่มไ่ดร้ับและสายทีไ่ดร้ับ ก็
ตอ่เมือ่ระบบเครอืขา่ยรองรับฟังกช์นัเหลา่นี้ และเครือ่งเปิดอยูแ่ละ
อยูใ่นพืน้ทีบ่รกิาร

เบอรโ์ทรลา่สดุ
คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกบัรายการโทรลา่สดุของคณุได ้
เลอืก เมน ู> บนัทกึฯ และ เบอรโ์ทรลา่สดุ
ดสูายทีไ่มไ่ดร้บั สายทีร่บั และสายทีโ่ทรออก —  เลอืก เบอรท์ี่
ไมไ่ดร้บั, เบอรท์ีร่บัสาย หรอื เบอรท์ีโ่ทรออก

เคล็ดลบั: ในการเปิดรายการหมายเลขทีโ่ทรออก ในหนา้
จอหลัก ใหก้ดปุ่ มโทร

เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● จดัเก็บไปยงัรายชือ่  — บันทกึเบอรโ์ทรศัพทจ์ากรายการเบอร์
โทรลา่สดุไปยังรายชือ่ของคณุ

● ลบรายการ  — ลบรายการโทรล่าสดุทีเ่ลอืกไว ้
● ลบ  — ลบเหตกุารณ์ในรายการทีเ่ลอืก
● การต ัง้คา่  — เลอืก เวลาเก็บบนัทกึการใช ้และระยะเวลาที่
ขอ้มลูการตดิตอ่จะไดร้ับการจัดเก็บไวใ้นบันทกึการใช  ้หากคณุ
เลอืก ไมเ่ก็บบนัทกึการใช ้จะไมม่กีารจัดเก็บขอ้มลูไวใ้น
บันทกึการใช ้

ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมน ู> บนัทกึฯ
คณุอาจตอ้งชาํระคา่บรกิารการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตตามจํานวน
ขอ้มลูทีส่ง่และรับ

การตรวจสอบปรมิาณขอ้มลูทีส่ง่หรอืไดร้บัระหวา่งการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต —  เลอืก ตวันบัแพคเก็ต > ขอ้มลูทีส่ง่
ท ัง้หมด หรอื ขอ้มลูทีร่บัท ัง้หมด

การลา้งท ัง้ขอ้มลูทีส่ง่และไดร้บั —  เลอืก ตวันบัแพคเก็ต >
ตวัเลอืก > ลา้งตวันบั คณุตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ลา้งขอ้มลู

การโทรออก
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เวลาการโทร
คณุสามารถดรูะยะเวลาโดยประมาณของการโทรลา่สดุ การโทร
ออกและรับ และการโทรทัง้หมดของคณุได ้
เลอืก เมน ู> บนัทกึฯ และ เวลาการโทร

การดรูายการตดิตอ่สือ่สารทกุรายการ
ในบันทกึการใชท้ั่วไป คณุสามารถดขูอ้มลูเกีย่วกับเหตกุารณ์การ
สือ่สาร เชน่ สายสนทนา ขอ้ความตัวอกัษร หรอืขอ้มลูและการเชือ่ม
ตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ทีเ่ครือ่งลงทะเบยีนไว ้
เลอืก เมน ู> บนัทกึฯ
การเปิดบนัทกึท ัว่ไป —  เปิดแท็บบันทกึการใชท้ั่วไป 
รายการยอ่ยตา่งๆ เชน่ ขอ้ความตัวอกัษรทีแ่บง่สง่ออกไปมากกวา่
หนึง่ครัง้ และการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตจะถกูเก็บรวบรวมไว ้
เป็นรายการตดิตอ่สือ่สารเพยีงรายการเดยีว การเชือ่มตอ่กบัศนูย์

ฝากขอ้ความ ศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเว็บเพจจะแสดงไว ้
เป็นการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การดรูายละเอยีดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต —  ไปที่
เหตกุารณ์การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตขาเขา้หรอืขาออกทีแ่สดงอยู่
ใน GPRS และเลอืก ตวัเลอืก > ดู

การคดัลอกเบอรโ์ทรศพัทจ์ากบนัทกึการใช้ —  เลอืก ตวั
เลอืก > ใชเ้บอร ์> คดัลอก ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถวางเบอร์
โทรศัพทบ์นขอ้ความตัวอกัษร

การกรองบนัทกึการใช ้—  เลอืก ตวัเลอืก > ตวักรอง และ
เลอืกตัวกรอง

การกาํหนดระยะเวลาสําหรบับนัทกึการใช้ —  เลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > เวลาเก็บบนัทกึการใช ้หากคณุเลอืก ไม่
เก็บบนัทกึการใช ้เนือ้หาของบันทกึการใช  ้ขอ้มลูการโทรลา่สดุ
และรายงานการสง่ขอ้ความทัง้หมดจะถกูลบออกอยา่งถาวร

5. การเขยีนขอ้ความ
คณุสามารถป้อนตัวอกัษร ตัวเลข และตัวอกัษรพเิศษไดห้ลายวธิี
แป้นพมิพบ์นหนา้จอชว่ยใหค้ณุสามารถป้อนตัวอกัษรไดโ้ดยการ
แตะปุ่ มดว้ยนิว้มอืหรอืปากกา การรับรูล้ายมอืชว่ยใหค้ณุสามารถ
เขยีนตัวอกัษรลงบนหนา้จอโดยตรงได  ้โดยใชป้ากกาทีใ่ชง้านกับ
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นปากกาแบบทั่วไป
แตะทีช่อ่งป้อนคําเพือ่ป้อนตัวอกัษร ตัวเลข และตัวอกัษรพเิศษ
โทรศัพทข์องคณุสามารถเตมิสว่นทีเ่หลอืของคําตามพจนานุกรม
ในตัวเครือ่งสําหรับภาษาในการป้อนคําทีเ่ลอืกไวไ้ด  ้นอกจากนี้
เครือ่งยังสามารถเรยีนรูค้ําใหมจ่ากการป้อนของคณุไดอ้กีดว้ย

แป้นพมิพบ์นหนา้จอ
คณุสามารถใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอไดใ้นโหมดแนวนอน

หากตอ้งการเปิดใชง้านแป้นพมิพบ์นหนา้จอ เลอืก  และ
QWERTY เต็มหนา้จอ

ขณะใชแ้ป้นพมิพบ์นหนา้จอในโหมดแนวนอนและในโหมดเต็ม
หนา้จอ คณุสามารถเลอืกปุ่ มไดโ้ดยใชน้ิว้ของคณุ

สําหรับคําอธบิายของแตล่ะปุ่ มและฟังกช์นัของปุ่ ม โปรดดทูี่
หมายเลขตอ่ไปนี้

การเขยีนขอ้ความ
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1 — ปิด - ปิดแป้นพมิพบ์นหนา้จอ
2 — เมนูการป้อน - เปิดเมนูตัวเลอืกการป้อนแบบสมัผัสเพือ่ใชง้าน
คําสัง่ เชน่ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
3 — แป้นพมิพบ์นหนา้จอ
4 — Shift และ Caps Lock - หากตอ้งการป้อนอกัขระตัวพมิพใ์หญ่
ขณะเขยีนตัวพมิพเ์ล็ก หรอืป้อนอกัขระตัวพมิพเ์ล็กขณะเขยีนตัว
พมิพใ์หญ่ ใหเ้ลอืกปุ่ มนีก้อ่นป้อนอักขระ หากตอ้งการเปิดใชง้าน
Caps Lock ใหก้ดปุ่ มนีส้องครัง้ เสน้ทีอ่ยูใ่ตปุ้่ มหมายความวา่เปิดใช ้
งาน Caps Lock แลว้
5 — ตัวอกัษร - ป้อนตัวอกัษร
6 — ตัวเลขและสญัลักษณ์ - ป้อนตัวเลขและอกัขระพเิศษทีใ่ชบ้อ่ย
ทีส่ดุ
7 — เครือ่งหมายพเิศษของอกัขระ - เลอืกเครือ่งหมายพเิศษของ
อกัขระในภาษา
8 — แถบ Space - เวน้วรรค
9 — ลกูศร - เลือ่นเคอรเ์ซอรย์อ้นกลับหรอืไปขา้งหนา้
10 — Backspace - ลบอกัขระทีป่้อนกอ่นหนา้
11 — Enter - เลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังแถวหรอืชอ่งป้อนขอ้ความถัด
ไป ฟังกช์นัเพิม่เตมิขึน้อยูก่บัเนือ้หาปัจจบุัน (เชน่ ในชอ่งทีอ่ยูเ่ว็บ
ของเว็บเบราเซอร ์ปุ่ มนีท้ําหนา้ทีเ่ป็นปุ่ ม ไป)

12 — โหมดป้อน - เลอืกวธิกีารป้อนขอ้มลู เมือ่คณุเลอืกรายการ
หนา้จอวธิกีารป้อนขอ้มลูปัจจบุันจะปิดลง และวธิกีารป้อนขอ้มลูที่
เลอืกไวจ้ะเปิดขึน้

ลายมอื
ในการเปิดโหมดลายมอื ใหแ้ตะ  และ ลายมอื

เขยีนตัวอกัษรทีต่ัง้ตรงและชดัเจนบนพืน้ทีส่ําหรับป้อนขอความ
โดยเวน้วรรคระหวา่งตัวอกัษรแตล่ะตัว

ในการสอนใหเ้ครือ่งจําลายมอืของคณุ ใหแ้ตะ  และ การฝึก
เขยีนดว้ยปากกา
ในการป้อนตัวอกัษรและตัวเลข (โหมดเริม่ตน้) เขยีนคําตา่งๆ ตาม
ปกต ิในการเลอืกโหมดตัวเลข ใหแ้ตะ  ในหนา้ตา่งดา้นขวาของ
พืน้ทีป่้อนขอ้มลู ในการป้อนตัวอกัษรทีไ่มใ่ชแ่บบละตนิ ใหแ้ตะ
ไอคอนทีส่อดคลอ้งกนั หากม ี

ในการเขยีนตัวอกัษรพเิศษ ใหเ้ขยีนลง
ไปตามปกต ินอกจากนี้ คณุยังสามารถ
แตะ  ในหนา้ตา่งดา้นขวาของพืน้ที่
ป้อนขอ้มลู และเลอืกตัวอกัษรที่
ตอ้งการจากตารางป็อปอพั

ในการลบตัวอกัษรหรอืเลือ่นเคอรเ์ซอร์
กลับ ใหป้ัดยอ้นกลับไป (ดภูาพที ่1) ใน
การใสเ่วน้วรรค ใหป้ัดไปขา้งหนา้
 (ดภูาพที ่2)
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ปุ่ มกดตวัเลขและตวัอกัษร
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ
ปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข) ชว่ยใหค้ณุ
สามารถป้อนอกัขระไดเ้หมอืนกบัทีค่ณุเคยป้อนบนปุ่ มกดแบบเดมิ
ทีม่ตีัวเลขบนปุ่ ม

1 — ปิด - ปิดปุ่ มกดเสมอืนจรงิ (ปุ่ มกดตวัอกัษรและตวัเลข)
2 — เมนูการป้อน - เปิดเมนูป้อนแบบสมัผัสซึง่รวมถงึคําสัง่ เชน่
เปิดใชง้านตวัชว่ยสะกดคํา และ ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน
3 — สญัลักษณ์การป้อนขอ้ความ - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุ
สามารถเปิดหรอืปิดการใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ เปลีย่น

ระหวา่งอกัขระตัวพมิพใ์หญก่บัตัวพมิพเ์ล็ก และสลับระหวา่งโหมด
ตัวอกัษรและตัวเลข
4 — โหมดป้อนขอ้มลู - เปิดหนา้ตา่งป็อปอพั ซึง่คณุสามารถเลอืก
โหมดป้อนขอ้มลูไดใ้นหนา้ตา่งนี้ เมือ่คณุแตะทีร่ายการ หนา้จอวธิี
การป้อนขอ้มลูปัจจบุนัจะปิดลง และวธิกีารป้อนขอ้มลูทีเ่ลอืกไวจ้ะ
เปิดขึน้ โหมดป้อนขอ้มลูทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัวา่
มกีารเปิดใชง้านโหมดป้อนขอ้มลูอตัโนมัติ (การตัง้คา่เซนเซอร)์
หรอืไม่
5 — ปุ่ มลกูศร - เลือ่นซา้ยหรอืขวา
6 — Backspace
7 — ตวัเลข
8 — ดอกจัน - เปิดตารางอกัขระพเิศษ
9 — Shift - เปลีย่นระหวา่งตัวพมิพใ์หญก่บัตัวพมิพเ์ล็ก เปิดหรอืปิด
ใชง้านโหมดชว่ยสะกดคําอตัโนมัติ และสลับระหวา่งโหมดตัว
อกัษรและตัวเลข

ระบบป้อนตวัอกัษรแบบปกติ
แตะปุ่ มตัวเลข (1-9) ซํ้าๆ จนกวา่ตัวอกัษรทีต่อ้งการจะปรากฏ โดย
ปุ่ มตัวเลขแตล่ะปุ่ มจะมตีัวอกัษรอยูม่ากกวา่ทีป่รากฏบนปุ่ มนัน้ๆ

หากตัวอกัษรตัวถัดไปอยูใ่นปุ่ มเดยีวกบัปุ่ มทีค่ณุใชอ้ยู่ ใหร้อจน
กระทั่งเคอรเ์ซอรป์รากฏขึน้ (หรอืเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปขา้งหนา้เพือ่
สิน้สดุระยะเวลารอป้อนทีก่ําหนดไว)้ หลังจากนัน้ใหป้้อนตัวอกัษร

ในการเวน้วรรค ใหแ้ตะ 0 ในการเลือ่นเคอรเ์ซอรไ์ปยังบรรทัดถัดไป
ใหแ้ตะ 0 สามครัง้

ระบบชว่ยสะกดคาํอตัโนมตั ิ
ดว้ยระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัต ิหากตอ้งการป้อนคํา ใหเ้ลอืกปุ่ ม
ตัวเลขหนึง่ปุ่ มสําหรับตัวอกัษรแตล่ะตัวทีอ่ยูใ่นคํา ระบบชว่ยสะกด
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คําอตัโนมัตจิะอา้งองิตามพจนานุกรมในเครือ่งซึง่คณุสามารถเพิม่
คําใหมล่งไปได ้ระบบชว่ยสะกดคําอัตโนมัตอิาจไมม่ใีหบ้รกิารใน
บางภาษา
1. หากตอ้งการเปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตขิองตัว

แกไ้ขทัง้หมดบนโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก  > เปิดใชง้านตวั
ชว่ยสะกดคาํ

2. การเขยีนคํา ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการพมิพ์ "Nokia" เมือ่คณุ
เลอืกพจนานุกรมภาษาองักฤษ ใหเ้ลอืก 6 สําหรับ N, 6
สําหรับ o, 5 สําหรับ k, 4 สําหรับ i และ 2 สําหรับ a
การแนะนําคําจะเปลีย่นหลังจากการกดปุ่ มแตล่ะครัง้

3. หากคํานัน้ไมถ่กูตอ้ง กด * ซํ้าๆ เพือ่ใหแ้สดงคําทีต่รงกบัคําที่
คณุเขยีน หากคํานัน้ไมอ่ยูใ่นพจนานุกรม ใหเ้ลอืก สะกด แลว้
ป้อนคําโดยใชก้ารป้อนขอ้ความแบบเดมิ จากนัน้จงึเลอืก
ตกลง
หากมอีักขระ ? แสดงตอ่จากคํานัน้ๆ แสดงวา่คําทีค่ณุตอ้งการ
เขยีนไมม่อียูใ่นพจนานุกรม หากตอ้งการเพิม่คําลงใน
พจนานุกรม ใหเ้ลอืก * แลว้ป้อนคําโดยใชก้ารป้อนขอ้ความ
แบบเดมิ จากนัน้จงึเลอืก ตกลง

4. ในการใสเ่ครือ่งหมายวรรคตอน ใหเ้ลอืก *
5. ในการใสเ่วน้วรรค ใหเ้ลอืก 0

การสลบัโหมดขอ้ความ
หากตอ้งการปิดใชง้านระบบชว่ยสะกดคําอตัโนมัตขิองโปรแกรม
แกไ้ขทัง้หมดในโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก  > เลกิใชง้าน
ตวัชว่ยสะกดคาํ หรอืแตะ # สองครัง้อยา่งรวดเร็ว หรอื คณุ
สามารถเลอืก  > ตวัชว่ยสะกดคาํ > ปิด

ระบบชว่ยสะกดคาํภาษาไทย
ในการเขยีนขอ้ความภาษาไทย เชน่ ขอ้ความตัวอกัษร ใหเ้ลอืกเมนู
ขอ้ความ และเลอืกเพือ่สรา้งขอ้ความตัวอกัษรใหม่ เลอืกหนา้ตา่ง
ขอ้ความ และ  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาไทย ไอคอน

 จะปรากฏขึน้

ตัวอยา่งเชน่ หากตอ้งการเขยีนขอ้ความ "คดิถงึ U ;-)" ใหท้ําตาม
ขัน้ตอนตอ่ไปนี้
1. แตะ 1 สีค่รัง้เพือ่เลอืก ค
2. แตะ * และเลอืกสระสําหรับ คิ
3. แตะ 5 หนึง่ครัง้เพือ่เลอืก ด
4. แตะ 5 สามครัง้เพือ่เลอืก ถ
5. แตะ * และเลอืกสระสําหรับ ถึ
6. แตะ 2 สองครัง้เพือ่เลอืก ง
7. เลอืก  > ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน และภาษาองักฤษเพือ่เปลีย่น

เป็นตัวพมิพใ์หญภ่าษาองักฤษ และแตะ 0 เพือ่เวน้วรรค
8. แตะ 8 สองครัง้เพือ่เลอืก U
9. แตะ 0 เพือ่เวน้วรรค
10. แตะ * เลอืก ;
11. แตะ * เลอืก –
12. แตะ * เลอืก )
หมายเหตุ:
ตามลักษณะการใชภ้าษาไทยแลว้ เสยีงสระหรอืเสยีงพยัญชนะจะ
ใสไ่ดต้อ่เมือ่มตีัวอกัษรไทยนําอยูแ่ลว้เทา่นัน้
เฉพาะโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีม่เีมนูภาษาไทยเทา่นัน้ จงึจะรับ
ขอ้ความภาษาไทยได ้
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การต ัง้คา่การป้อนแบบสมัผสั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ป้อนแบบสมัผสั
หากตอ้งการกําหนดการตัง้คา่การป้อนขอ้ความสําหรับหนา้จอ
สมัผัส ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● การฝึกเขยีนดว้ยปากกา  — เปิดแอปพลเิคชัน่ฝึกคัดลายมอื
ฝึกใหอ้ปุกรณ์ของคณุจดจําลายมอืของคณุไดด้ยีิง่ขึน้ ตัวเลอืก
นีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในบางภาษาเทา่นัน้

● ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน  — ระบวุา่ตอ้งการใหจ้ดจําอักขระทีเ่ป็น
ลายมอืคณุในภาษาใดบา้ง และวธิกีารจัดวางแป้นพมิพบ์นหนา้
จอ

● ความเร็วในการเขยีน  — ปรับความเร็วในการจดจําลายมอื
● เสน้บรรทดั  — แสดงหรอืซอ่นเสน้บรรทัดในพืน้ทีก่ารเขยีน
เสน้บรรทัดชว่ยใหค้ณุเขยีนไดเ้ป็นเสน้ตรง และยังชว่ยให ้
อปุกรณ์จดจําการเขยีนของคณุได ้ตัวเลอืกนีใ้ชไ้ดเ้ฉพาะในบาง
ภาษาเทา่นัน้

● ความกวา้งของเสน้ปากกา  — เปลีย่นความหนาของขอ้ความ
● สทีีใ่ชเ้ขยีน  — เปลีย่นสขีองขอ้ความ

6. รายชือ่ (สมดุโทรศพัท)์
คณุสามารถจัดเก็บและอพัเดตขอ้มลูรายชือ่ เชน่ เบอรโ์ทรศัพท์
เลขทีบ่า้น หรอืทีอ่ยูอ่เีมลของรายชือ่ของคณุได  ้คณุสามารถเพิม่
เสยีงเรยีกเขา้สว่นบคุคลหรอืภาพยอ่ใหแ้กร่ายชือ่ และคณุยัง
สามารถสรา้งกลุม่รายชือ่ ซึง่ชว่ยใหค้ณุสามารถสง่ขอ้ความตัว
อกัษรหรอือเีมลไปยังผูร้ับหลายๆ คนไดพ้รอ้มกนั
ในการเปิดรายการรายชือ่ ในหนา้จอหลัก เลอืก 

การจดัเก็บและการแกไ้ขชือ่และ
หมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่
เพิม่รายชือ่ใหมใ่นรายการรายชือ่
1. เลอืก 

2. เลอืกชอ่งทีจ่ะป้อนขอ้มลู ในการปิดการป้อนขอ้ความ เลอืก 
ป้อนขอ้มลูในชอ่งทีเ่หมาะสม และเลอืก เรยีบรอ้ย

แกไ้ขรายชือ่ —  เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข

แถบเครือ่งมอืรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่

การโทรตดิตอ่รายชือ่ —  ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก 

การสง่ขอ้ความไปยงัรายชือ่ —  ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก 

การสรา้งรายชือ่ใหม่ —  เลอืก 

การจดัการชือ่และหมายเลขโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> รายชือ่
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การลบรายชือ่ —  เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ลบ ในการลบ
รายชือ่หลายๆ รายการพรอ้มกนั เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก
เพือ่เลอืกรายชือ่ทีต่อ้งการ และในการลบ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ลบ

การคดัลอกรายชือ่ —  เลอืกรายชือ่ ตวัเลอืก > คดัลอก และ
ตําแหน่งทีต่อ้งการ

การเพิม่รายชือ่ลงในรายการโปรด —  แตะรายชือ่นัน้คา้งไว ้
และเลอืก เพิม่ในรายการโปรด

การฟงัรายการเสยีงทีก่าํหนดใหก้บัรายชือ่ —  เลอืกรายชือ่
และ ตวัเลอืก > รายละเอยีดรายการเสยีง > ตวัเลอืก > เลน่
รายการเสยีง
กอ่นจะตอ่สายโดยใชร้ายการเสยีง โปรดสงัเกตวา่:
● รายการเสยีงไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัภาษา แตจ่ะขึน้อยูก่บัเสยีงของผูพู้ด
● คณุตอ้งพดูชือ่ใหต้รงกบัทีค่ณุบันทกึไว ้
● รายการเสยีงจะไวตอ่เสยีงรอบขา้ง ควรบันทกึเสยีงและโทรออก
โดยใชร้ายการเสยีงในทีเ่งยีบ

● ชือ่ทีส่ัน้มากจะบันทกึไมไ่ด ้ใหใ้ชช้ือ่ทีย่าวพอประมาณ และอยา่
ใชช้ือ่ซํ้ากนักบัหมายเลขอืน่ๆ

หมายเหตุ: การโทรออกโดยใชร้ายการเสยีงอาจจะเกดิ
ปัญหาขึน้ได ้ถา้คณุอยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังหรอือยูใ่นสถานการณ์
ฉุกเฉนิ ดังนัน้จงึไมค่วรอาศัยการโทรออกโดยใชเ้สยีงเพยีงอยา่ง
เดยีวไมว่า่ในสถานการณ์ใดก็ตาม

การกาํหนดหมายเลขและทีอ่ยูเ่ป็นคา่
เร ิม่ตน้
ถา้รายชือ่นัน้มหีมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูห่ลายรายการ
หมายเลขหรอืทีอ่ยูท่ีต่ัง้ไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้จะชว่ยใหค้ณุโทรออกหรอื

สง่ขอ้ความไปยังรายชือ่นัน้ไดง้า่ยขึน้ หมายเลขเริม่ตน้นีจ้ะใชใ้น
การโทรออกโดยใชเ้สยีงเชน่กนั
1. เลอืก เมน ู> รายชือ่
2. เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > ทีต่ ัง้ไว้
3. เลอืกคา่เริม่ตน้ทีค่ณุตอ้งการเพิม่หมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยู่

และเลอืก กาํหนด
4. เลอืกหมายเลขโทรศัพทห์รอืทีอ่ยูท่ีค่ณุตอ้งการกําหนดใหเ้ป็น

คา่เริม่ตน้
5. ในการออกจากมมุมองเริม่ตน้และจัดเก็บการเปลีย่นแปลง ให ้

แตะตรงขา้งนอกมมุมองนัน้

เสยีงเรยีกเขา้ ภาพ และขอ้ความการโทร
สําหรบัรายชือ่
คณุสามารถกําหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรับรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่
และรปูภาพและขอ้ความการโทรสําหรับรายชือ่ได  ้เมือ่รายชือ่โทร
เขา้เครือ่งของคณุ เครือ่งจะเลน่เสยีงเรยีกเขา้ทีเ่ลอืกไว  ้และแสดง
ขอ้ความการโทรหรอืรปูภาพ (หากมกีารแสดงเบอรโ์ทรศัพทข์องผู ้
โทรเขา้และโทรศัพทข์องคณุจดจําเบอรด์ังกลา่วได )้
เลอืก เมน ู> รายชือ่
การเพิม่ชอ่งขอ้มลูลงในหนา้จอรายละเอยีดรายชือ่ —  เลอืก
รายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > ตวัเลอืก > เพิม่รายละเอยีด
การกาํหนดเสยีงเรยีกเขา้สําหรบัรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ — 
เลอืกรายชือ่หรอืกลุม่รายชือ่ และ ตวัเลอืก > เสยีงเรยีกเขา้ และ
เลอืกเสยีงเรยีกเขา้

การลบเสยีงเรยีกเขา้ออกจากรายชือ่ —  เลอืก แบบเสยีงทีต่ ัง้
ไว ้จากรายการเสยีงเรยีกเขา้
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การเพิม่รปูภาพสําหรบัรายชือ่  —  เลอืกรายชือ่ทีจ่ัดเก็บไวใ้น
หน่วยความจําเครือ่ง และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > เพิม่รปูภาพ และ
เลอืกรปูภาพจาก คลังภาพ

การกาํหนดขอ้ความการโทรสําหรบัรายชือ่ —  เลอืกรายชือ่
และ ตวัเลอืก > แกไ้ข > เพิม่ขอ้ความการโทร ป้อนขอ้ความ
การโทร และเลอืก 

การด ูเปลีย่นแปลง หรอืลบภาพออกจากรายชือ่
1. เลอืกรายชือ่ และ ตวัเลอืก > แกไ้ข
2. ไปที ่รปูภาพ และเลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

การคดัลอกรายชือ่
เลอืก เมน ู> รายชือ่
หากคณุเปิดรายการรายชือ่เป็นครัง้แรก เครือ่งจะถามคณุวา่
ตอ้งการคัดลอกชือ่และเบอรจ์ากซมิการด์ไปยังเครือ่งของคณุหรอื
ไม่

การเร ิม่คดัลอก —  เลอืก ตกลง
การยกเลกิการคดัลอก —  เลอืก ยกเลกิ เครือ่งจะถามวา่คณุ
ตอ้งการดรูายชือ่ในซมิการด์ในรายชือ่หรอืไม่ ในการดรูายชือ่ เลอืก
ตกลง รายชือ่จะเปิดขึน้มา และชือ่ทีจ่ัดเก็บอยูใ่นซมิการด์จะแสดง
ดว้ย 

บรกิารซมิ
หากตอ้งการทราบเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและขอ้มลูเกีย่วกบั
การใชบ้รกิารซมิ โปรดตดิตอ่ผูจ้ําหน่ายซมิการด์ หรอืตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยหรอืผูจ้ําหน่ายอืน่ๆ

รายชือ่ในซมิ
จํานวนรายชือ่ทีส่ามารถจัดเก็บในซมิการด์ไดม้จีํากดั

แสดงรายชือ่ทีจ่ดัเก็บอยูใ่นซมิการด์ในรายการรายชือ่ — 
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > รายชือ่ทีจ่ะแสดง > ความจํา
ซมิ
หมายเลขทีค่ณุบันทกึไวใ้นรายการรายชือ่อาจไมถ่กูบันทกึ
อตัโนมัตไิปยังซมิการด์ของคณุ

การคดัลอกรายชือ่ไปยงัซมิการด์ —  ไปทีร่ายชือ่ และเลอืก ตวั
เลอืก > คดัลอก > ความจําซมิ
เลอืกหนว่ยความจําเร ิม่ตน้ทีจ่ะใชจ้ดัเก็บรายชือ่ใหม่ —  เลอืก
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ความจําจดัเก็บทีต่ ัง้ไว ้> ความจํา
เครือ่ง หรอื ความจําซมิ
รายชือ่ทีจ่ัดเก็บในหน่วยความจําโทรศัพทส์ามารถมหีมายเลข
โทรศัพทแ์ละภาพไดม้ากกวา่หนึง่รายการ

การจาํกดัเบอร ์
ดว้ยบรกิารจํากดัเบอร์ คณุสามารถจํากดัการโทรออกจากเครือ่ง
ของคณุไปยังหมายเลขโทรศัพทเ์ฉพาะได  ้ซมิการด์บางชนดิอาจ
ไมส่นับสนุนบรกิารจํากดัเบอร์ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ
เลอืก เมน ู> รายชือ่ และ ตวัเลอืก > หมายเลขซมิ > รายชือ่
จํากดัเบอร์
เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการ
โทร (จํากดัการโทร, เฉพาะกลุม่ และจํากัดเบอร)์ อาจโทรออกได ้
เฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้ไวใ้นเครือ่งของคณุ
การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกนัได ้
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คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสั PIN2 เพือ่เปิดใชห้รอืยกเลกิใชง้านการ
จํากดัเบอร ์รวมทัง้แกไ้ขรายชือ่จํากัดเบอรด์ว้ย กรณุาตดิตอ่ขอ
รหสั PIN2 จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ใชง้านจํากดัเบอร ์หรอื ยกเลกิจํากดัเบอร ์— เปิดหรอืปิดใช ้
งานการจํากดัเบอร์

● รายชือ่ใหมใ่นซมิ  — ป้อนชือ่และหมายเลขโทรศัพทท์ีจ่ะ
อนุญาต

● เพิม่จากรายชือ่  — คัดลอกรายชือ่จากรายการรายชือ่ไปไวท้ี่
รายการจํากดัเบอร์

ในการสง่ขอ้ความตัวอกัษรไปทีร่ายชือ่ในซมิในขณะทีเ่ปิดใช ้
บรกิารจํากดัเบอร ์คณุจะตอ้งเพิม่หมายเลขศนูยฝ์ากขอ้ความตัว
อกัษรลงในรายการจํากดัเบอรด์ว้ย

7. การรบัสง่ขอ้ความ
หนา้จอหลกัเมนกูารรบัสง่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การสรา้งขอ้ความใหม่ —  เลอืก ขอ้ความใหม่
เคล็ดลบั: หากไมต่อ้งการเขยีนขอ้ความทีค่ณุสง่บอ่ยๆ ซํ้า
อกี ใหใ้ชข้อ้ความทีจ่ัดเก็บไวใ้นโฟลเดอรต์ัวอยา่งขอ้ความ
ทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรข์องฉัน นอกจากนี้ คณุสามารถสรา้งและ
จัดเก็บตัวอยา่งของคณุเองได ้

เมนูการรับสง่ขอ้ความ ประกอบดว้ยแฟ้มขอ้มลูตอ่ไปนี้
●  ถาดเขา้  — ขอ้ความทีไ่ดร้ับ ยกเวน้อเีมลและขอ้ความจาก
ระบบ

●  โฟลเดอรข์องฉนั  — การจัดการขอ้ความของคณุไปยัง
แฟ้มขอ้มลู

●  ศนูยข์อ้ความ  — เชือ่มตอ่กบัศนูยร์ับสง่ขอ้ความระยะไกล
ของคณุเพือ่รับขอ้ความอเีมลใหม่ หรอืดขูอ้ความอเีมลทีร่ับกอ่น
หนา้นีแ้บบออฟไลนก์็ได ้

●  ฉบบัรา่ง  — ขอ้ความฉบับรา่งทีย่ังไมไ่ดส้ง่

●  สง่แลว้  — ขอ้ความลา่สดุทีส่ง่แลว้ ซึง่ไมร่วมถงึขอ้ความที่
สง่โดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถกําหนดจํานวน
ขอ้ความทีส่ามารถจัดเก็บในโฟลเดอรน์ีไ้ด ้

●  ถาดออก  — ขอ้ความทีร่อสง่จะถกูจัดเก็บชัว่คราวไวใ้นถาด
ออก เชน่ เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูน่อกเครอืขา่ยใหบ้รกิาร
เป็นตน้

●  รายงานการสง่  — ขอใหร้ะบบเครอืขา่ยสง่รายงานผลการ
สง่ขอ้ความตัวอกัษร รวมทัง้ขอ้ความมลัตมิเีดยีทีค่ณุสง่ใหค้ณุ
ทราบ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การเขยีนและสง่ขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ
ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความ
เสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ
กอ่นทีค่ณุจะสามารถสรา้งขอ้ความมัลตมิเีดยีหรอืเขยีนเมลได  ้คณุ
ตอ้งกําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ทีถ่กูตอ้ง
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ขนาดของขอ้ความ MMS อาจจํากดัตามเครอืขา่ยแบบไรส้าย หาก
ไฟลภ์าพทีแ่ทรกมขีนาดเกนิขดีจํากดันี้ เครือ่งอาจกําหนดใหภ้าพมี
ขนาดเล็กลงเพือ่ใหส้ามารถสง่ทาง MMS ได ้
เฉพาะเครือ่งทีม่คีณุสมบัตทิีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ทา่นัน้ทีจ่ะรับและ
แสดงขอ้ความมัลตมิเีดยีได ้ลักษณะขอ้ความทีแ่สดงอาจแตกตา่ง
กนัขึน้กบัโทรศัพทท์ีร่ับขอ้ความ
ตรวจสอบการจํากดัขนาดของเมลจากผูใ้หบ้รกิาร หากคณุพยายาม
ทีจ่ะสง่ขอ้ความอเีมลทีม่ขีนาดเกนิคา่จํากดัของเซริฟ์เวอรอ์เีมล
ขอ้ความจะถกูเก็บไวใ้นโฟลเดอรถ์าดออก และโทรศัพทจ์ะ
พยายามสง่ขอ้ความดังกลา่วอกีเป็นระยะๆ ในการสง่อเีมลจะตอ้งใช ้
การเชือ่มตอ่ขอ้มลู และการทีโ่ทรศัพทพ์ยายามสง่อเีมลอกีอยา่ง
ตอ่เนือ่งอาจมกีารคดิคา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ คณุสามารถ
ลบขอ้ความดังกลา่วในโฟลเดอรถ์าดออกได  ้หรอืยา้ยขอ้ความนัน้
ไปยังโฟลเดอรฉ์บับร่าง
การรับสง่ขอ้ความจําเป็นตอ้งใชบ้รกิารเครอืขา่ย

การสง่ขอ้ความตวัอกัษรหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี —  เลอืก
ขอ้ความใหม่

การสง่ขอ้ความเสยีงหรอืขอ้ความอเีมล —  เลอืก ตวัเลอืก >
สรา้งขอ้ความ และตัวเลอืกทีเ่กีย่วขอ้ง

การเลอืกผูร้บัหรอืกลุม่จากรายการรายชือ่ —  เลอืก  จาก
แถบเครือ่งมอื

การป้อนหมายเลขโทรศพัทห์รอืทีอ่ยูอ่เีมลดว้ยตนเอง —  แตะ
ทีช่อ่ง ถงึ
การป้อนหวัขอ้อเีมลหรอืขอ้ความมลัตมิเีดยี —  ป้อนลงในชอ่ง
หวัขอ้ หากมองไมเ่ห็นชอ่ง หวัขอ้ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ชอ่งเพิม่
เตมิ เพือ่เปลีย่นชอ่งทีส่ามารถมองเห็นได ้

การเขยีนขอ้ความ —  แตะทีช่อ่งขอ้ความ

การเพิม่ออปเจ็กตล์งในขอ้ความหรอือเีมล —  เลอืก  และ
ชนดิของเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้ง ชนดิของขอ้ความอาจเปลีย่นเป็น
ขอ้ความมัลตมิเีดยีตามเนือ้หาทีแ่ทรก

การสง่ขอ้ความหรอือเีมล —  เลอืก  หรอืกดปุ่ มโทรออก

โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการสง่ขอ้ความแบบตัวอกัษรทีม่คีวาม
ยาวมากกวา่ความยาวทีก่ําหนดของขอ้ความเดยีว  สําหรับขอ้ความ
ทีม่คีวามยาวมาก เครือ่งจะแบง่สง่ขอ้ความออกเป็นสองขอ้ความ
ขึน้ไป ผูใ้หบ้รกิารอาจคดิคา่ใชจ้่ายตามนัน้ สําหรับตัวอกัษรทีม่ี
เครือ่งหมายเสยีงหนัก เครือ่งหมายอืน่ๆ หรอืตัวอักษรจากภาษาที่
เลอืกบางภาษาจะใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ ซึง่อาจจํากัดจํานวนตัวอกัษรที่
สามารถสง่เป็นขอ้ความเดยีวไดน้อ้ยลง

ถาดรบัขอ้ความเขา้
การรบัขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ถาดเขา้

   ขอ้ความตัวอกัษรทีย่ังไมไ่ดอ้า่น

   ขอ้ความมัลตมิเีดยีทีย่ังไมไ่ดอ้า่น

   ขอ้ความเสยีงทีย่ังไมไ่ดอ้า่น

   ขอ้มลูทีไ่ดร้ับผา่นการเชือ่มตอ่ Bluetooth

เมือ่คณุไดร้ับขอ้ความ  และ 1 ขอ้ความใหม ่จะแสดงขึน้ในหนา้
จอหลัก

เปิดขอ้ความจากหนา้จอหลกั —  เลอืก แสดง

เปิดขอ้ความในโฟลเดอรถ์าดเขา้ —  เลอืกขอ้ความ

ตอบกลบัขอ้ความทีไ่ดร้บั —  เลอืก ตวัเลอืก > ตอบกลบั
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ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ
ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความ
เสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

การดงึขอ้ความมลัตมิเีดยี —  เลอืก ตวัเลอืก > ดงึ การเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตจะเปิดเพือ่ดงึขอ้ความมายังโทรศัพทข์องคณุ
คณุอาจไดร้ับการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความมลัตมิเีดยีทีร่ออยูใ่นศนูย์
การรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยี
เมือ่คณุเปิดขอ้ความมัลตมิเีดยี ( ) คณุจะเห็นภาพและขอ้ความ

 แสดงวา่มคีลปิเสยีงรวมอยู่  แสดงวา่มวีดิโีอคลปิรวมอยู่

การเลน่เสยีงหรอืวดิโีอคลปิ —  เลอืกสญัลักษณ์

การดอูอปเจ็กตส์ือ่ทีร่วมอยูใ่นขอ้ความมลัตมิเีดยี —  เลอืก ตวั
เลอืก > ออปเจ็กต์
หากขอ้ความของคณุมกีารนําเสนอแบบมัลตมิเีดยี  จะแสดงขึน้

การเลน่การนําเสนอ —  เลอืกสญัลักษณ์

ขอ้มลู, การต ัง้คา่ และขอ้ความบรกิารเว็บ
โทรศัพทข์องคณุสามารถรับขอ้ความทีป่ระกอบดว้ยขอ้มลูตา่งๆ ได ้
หลายรปูแบบ เชน่ นามบัตร เสยีงเรยีกเขา้ โลโกร้ะบบ รายการ
ปฏทินิ และการแจง้เตอืนอเีมล นอกจากนี้ คณุอาจไดร้ับคา่ตดิตัง้ใน
รปูแบบของขอ้ความสําหรับกําหนดคา่จากผูใ้หบ้รกิาร

การจดัเก็บขอ้มลูในขอ้ความ —  เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกที่
เกีย่วขอ้ง
ขอ้ความบรกิารทางเว็บไดแ้กก่ารแจง้เตอืนตา่งๆ (เชน่ พาดหัวขา่ว)
และอาจมขีอ้ควม่ตัวอกัษรหรอืลงิค์ สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั

ความพรอ้มใชง้านและการสมัครขอใชบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ

การต ัง้คา่อเีมล
ในการตัง้คา่อเีมล เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ
คณุสามารถตัง้คา่บัญชอีเีมลไดห้ลายบัญช  ีตัวอยา่งเชน่ บัญชอีเีมล
สว่นบคุคลและบัญชอีเีมลของบรษิัท
ในการตัง้คา่อเีมลจากหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืกปลั๊กอนิทีส่มัพันธก์นั
หรอืในการตัง้คา่บัญชอีเีมล เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัชว่ย

ศนูยฝ์ากขอ้ความ
การกาํหนดการต ัง้คา่อเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ศนูยข์อ้ความ
ในการใชอ้เีมล คณุจะตอ้งกําหนดจุดเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) ที่
ถกูตอ้งในเครือ่งของคณุ และกําหนดการตัง้คา่อเีมลของคณุอยา่ง
ถกูตอ้ง
คณุตอ้งมบีัญชอีเีมลอืน่ ทําตามคําแนะนําทีผู่ใ้หบ้รกิารศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกลและผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP) ของคณุใหไ้ว ้
ถา้คณุเลอืก ขอ้ความ > ศนูยข์อ้ความ และยังไมไ่ดต้ัง้คา่บัญชี
อเีมลของคณุ เครือ่งจะเตอืนใหค้ณุทําการตัง้คา่ ในการเริม่
กําหนดการตัง้คา่อเีมลดว้ยตัวชว่ยศนูยข์อ้ความ เลอืก เร ิม่
เมือ่คณุสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหแ้กศ่นูยฝ์าก
ขอ้ความนัน้จะแทนทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความในหนา้จอหลักของขอ้ความ
คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดส้งูสดุ 6 ศนูย์

การเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ
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เมือ่คณุเปิดศนูยฝ์ากขอ้ความ เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการเชือ่มตอ่
กบัศนูยฝ์ากขอ้ความหรอืไม่

การเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความของคณุและดงึขอ้มลูหวั
เรือ่งหรอืขอ้ความของอเีมลใหม่ —  เลอืก ใช ่เมือ่คณุดขูอ้ความ
แบบออนไลน์ คณุจะเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกลอยา่ง
ตอ่เนือ่งผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู

การดขูอ้ความอเีมลทีด่งึมากอ่นหนา้นีแ้บบออฟไลน  ์—  เลอืก
ไม่
สรา้งขอ้ความอเีมลใหม่ —  เลอืก ตวัเลอืก > สรา้งขอ้ความ >
อเีมล
การปิดการเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล — 
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การดงึขอ้ความอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ
หากคณุออฟไลนอ์ยู่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เชือ่มตอ่ เพือ่เปิดการ
เชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล

ขอ้สําคญั: ควรปฏบิัตอิยา่งระมัดระวงัเมือ่เปิดอา่นขอ้ความ
ขอ้ความอาจมซีอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตรายหรอืสิง่อืน่ทีอ่าจทําความ
เสยีหายตอ่โทรศัพทห์รอืพซีขีองคณุ

การดงึขอ้ความเมือ่คณุมกีารเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดอยูก่บัศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล  —  เลอืก ตวัเลอืก > ดงึอเีมล > ใหม ่เพือ่
ดงึขอ้ความใหมท่ัง้หมด ทีเ่ลอืก เพือ่ดงึเฉพาะขอ้ความทีเ่ลอืก
หรอื ท ัง้หมด เพือ่ดงึขอ้ความทัง้หมดจากศนูยฝ์ากขอ้ความ ในการ
หยดุดงึขอ้ความ เลอืก ยกเลกิ
การสิน้สดุการเชือ่มตอ่และดขูอ้ความอเีมลแบบออฟไลน  ์— 
เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

การเปิดขอ้ความอเีมลแบบออฟไลน ์—  หากตอ้งการเปิด
ขอ้ความอเีมล เลอืกทีข่อ้ความ หากยังไมไ่ดด้งึขอ้ความอเีมลและ
คณุออฟไลนอ์ยู่ เครือ่งจะถามคณุวา่ตอ้งการดงึขอ้ความนีจ้ากศนูย์
ฝากขอ้ความหรอืไม่

การดสู ิง่ทีแ่นบมากบัอเีมล —  เปิดขอ้ความ และเลอืกชอ่งสิง่ที่
แนบมาทีร่ะบดุว้ย  ถา้สิง่ทีแ่นบมาไมถ่กูดงึเขา้ไปในเครือ่ง เลอืก
ตวัเลอืก > จดัเก็บ

การดงึขอ้ความอเีมลโดยอตัโนมตั  ิ—  เลอืก ตวัเลอืก > การ
ต ัง้คา่อเีมล > ดงึหวัขอ้โดยอตัโนมตั ิ
การตัง้คา่โทรศัพทใ์หด้งึอเีมลโดยอตัโนมัตอิาจทําใหเ้กดิการสง่
ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร โปรดตดิตอ่ผู ้
ใหบ้รกิารของคณุสําหรับขอ้มลูเกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยในการสง่ขอ้มลู

การลบขอ้ความอเีมล
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และศนูยฝ์ากขอ้ความ

การลบเนือ้หาของอเีมลจากโทรศพัทเ์ทา่น ัน้ —  เลอืก ตวั
เลอืก > ลบ > โทรศพัทเ์ทา่น ัน้ อเีมลจะไมถ่กูลบจากศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล
เครือ่งจะแสดงขอ้มลูหวัเรือ่งในศนูยฝ์ากขอ้ความระยะไกล ถา้คณุ
ลบเนือ้หาขอ้ความ หวัเรือ่งของอเีมลจะยังคงอยูใ่นเครือ่งของคณุ
ถา้คณุตอ้งการลบหวัเรือ่งออกดว้ย คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่กบั
เซริฟ์เวอรข์ณะลบขอ้ความออกจากเครือ่งของคณุและศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกล ถา้ไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอร์ ขอ้มลูหวัเรือ่งจะ
ถกูลบเมือ่คณุทําการเชือ่มตอ่จากเครือ่งของคณุกบัศนูยฝ์าก
ขอ้ความระยะไกลอกีครัง้เพือ่อพัเดตสถานะ

การลบอเีมลออกจากเครือ่งและศนูยฝ์ากขอ้ความระยะ
ไกล —  เลอืก ตวัเลอืก > ลบ > โทรศพัทแ์ละเซริฟ์เวอร์
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การยกเลกิการลบอเีมลทีท่ําเครือ่งหมายไวใ้หล้บออกจาก
เครือ่งและเซริฟ์เวอร ์  —  เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนื

การยกเลกิการเชือ่มตอ่กบัศนูยฝ์ากขอ้ความ
เมือ่คณุออนไลน์ ในการยตุกิารเชือ่มตอ่ขอ้มลูกบัศนูยฝ์ากขอ้ความ
ระยะไกล ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่

Mail for Exchange
Mail for Exchange ชว่ยใหค้ณุสามารถรับอเีมลเกีย่วกับงานของ
คณุในโทรศัพทข์องคณุได ้คณุสามารถอา่นและตอบกลับอเีมล
ของคณุ ดแูละแกไ้ขสิง่ทีแ่นบทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ดขูอ้มลูปฏทินิ รับ
และตอบกลับคําขอประชมุ กําหนดการประชมุ รวมทัง้ด ูเพิม่ และ
แกไ้ขขอ้มลูรายชือ่ได ้
ActiveSync
การใช ้Mail for Exchange จะถกูจํากัดไวเ้ฉพาะการซงิโครไนซ์
ขอ้มลู PIM แบบ Over-the-Air ระหวา่งโทรศัพท ์Nokia กบั
เซริฟ์เวอร ์Microsoft Exchange ทีไ่ดร้ับอนุญาต
คณุสามารถตัง้คา่ Mail for Exchange ไดก้็ตอ่เมือ่บรษิัทของคณุมี
Microsoft Exchange Server เทา่นัน้ นอกจากนี้ ผูด้แูลระบบไอที
ของบรษิัทตอ้งม ีMail for Exchange ทีเ่ปิดใชง้านสําหรับบัญชขีอง
คณุ
กอ่นทีจ่ะเริม่ตัง้คา่ Mail for Exchange โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่
คณุมขีอ้มลูตอ่ไปนี้
● ID อเีมลของบรษิัท
● ชือ่ผูใ้ชเ้ครอืขา่ยของทีท่ํางานของคณุ
● รหสัผา่นเครอืขา่ยของทีท่ํางานของคณุ
● ชือ่โดเมนเครอืขา่ยของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT ของบรษิัท)

● ชือ่เซริฟ์เวอร ์Mail for Exchange ของคณุ (ตดิตอ่แผนก IT
ของบรษิัท)

คณุอาจตอ้งป้อนขอ้มลูอืน่ๆ นอกเหนอืจากรายการดังกลา่ว ทัง้นีข้ ึน้
กบัการตัง้กําหนดคา่เซริฟ์เวอร์ Mail for Exchange ของบรษิัทคณุ
หากคณุไมท่ราบขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง โปรดตดิตอ่แผนก IT ของบรษิัท
เมือ่ใช ้Mail for Exchange อาจจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อค รหสัล็อคที่
ระบบตัง้ไวใ้นเครือ่งของคณุคอื 12345 แตผู่ด้แูลระบบไอทขีอง
บรษิัทอาจกําหนดรหสัอืน่ไวใ้หค้ณุ
คณุสามารถเขา้ถงึและปรับเปลีย่นรปูแบบและการตัง้คา่ของ Mail
for Exchange ในการตัง้คา่ขอ้ความ

การดขูอ้ความบนซมิการด์
คณุสามารถดขูอ้ความทีจ่ัดเก็บไวใ้นซมิการด์
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความซมิ
กอ่นทีค่ณุจะสามารถดขูอ้ความในซมิได ้คณุตอ้งคัดลอกขอ้ความ
ดังกลา่วไปยังแฟ้มขอ้มลูในโทรศัพทข์องคณุกอ่น
1. ทําเครือ่งหมายขอ้ความ เลอืก ตวัเลอืก > เลอืก/ไมเ่ลอืก >
เลอืก หรอื เลอืกท ัง้หมด

2. เปิดรายการโฟลเดอร ์เลอืก ตวัเลอืก > คดัลอก
3. เลอืกโฟลเดอรท์ีจ่ะคัดลอก
4. หากตอ้งการดขูอ้ความ ใหเ้ปิดโฟลเดอร์

ขอ้ความจากระบบ
บรกิารแสดงขอ้ความจากระบบ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ชว่ยใหค้ณุรับขอ้ความในหวัขอ้ตา่งๆ เชน่ รายงานสภาพอากาศ
หรอืสภาพการจราจร ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเกีย่วกบัหวัขอ้ทีม่ใีหบ้รกิารและหมายเลขหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง
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บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนทกุภมูภิาคคณุไมส่ามารถรับขอ้ความจากระบบ
ไดห้ากคณุใชเ้ครอืขา่ย 3G การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตอาจทําให ้
ไมส่ามารถรับขอ้ความจากระบบได ้
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > ขอ้ความจากระบบ

คาํส ัง่บรกิาร
คําสัง่บรกิาร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ทําใหค้ณุสามารถ
ป้อนและสง่คําขอบรกิาร (หรอืเรยีกวา่คําสัง่ USSD) เชน่ คําสัง่การ
ใชส้ําหรับบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย ไปยังผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ได ้บรกิารนีอ้าจไมม่ใีนบางภมูภิาค
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > คําส ัง่บรกิาร

การต ัง้คา่ขอ้ความ
การตัง้คา่ตา่งๆ อาจไดร้ับการกําหนดคา่ไวใ้นโทรศัพทข์องคณุแลว้
หรอืคณุอาจไดร้ับการตัง้คา่ในรูปแบบขอ้ความ ในการป้อนการตัง้
คา่ดว้ยตนเอง ใหป้้อนขอ้มลูในชอ่งทีช่อ่งทีก่ํากบัดว้ย ตอ้งระบุ
หรอืเครือ่งหมายดอกจัน
ผูใ้หบ้รกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่หรอืศนูยข์อ้ความบางรายการหรอื
ทัง้หมดใหก้บัโทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ และคณุอาจไม่
สามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้ได ้

การต ัง้คา่ขอ้ความแบบตวัอกัษร
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความ
ตวัอกัษร
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ศนูยข์อ้ความ  —  ดรูายการศนูยร์ับสง่ขอ้ความทีม่อียูท่ัง้หมดที่
ถกูกําหนดไวแ้ลว้

● ศนูยข์อ้ความทีใ่ช ้ —  เลอืกศนูยร์ับสง่ขอ้ความทีใ่ชส้ําหรับสง่
ขอ้ความแบบตัวอกัษร

● การเขา้รหสัอกัขระ  —  ในการใชก้ารแปลงตัวอกัษรเป็นระบบ
เขา้รหสัอืน่เมือ่เป็นไปได ้เลอืก การสนบัสนนุทีล่ดลง

● รบัรายงาน  — ขอใหร้ะบบเครอืขา่ยสง่รายงานผลการสง่
ขอ้ความตัวอกัษรทีค่ณุสง่ใหค้ณุทราบ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย)

● อายขุอ้ความ  — เลอืกชว่งระยะเวลาทีศ่นูยร์ับสง่ขอ้ความจะสง่
ขอ้ความของคณุใหมห่ากพยายามสง่ครัง้แรกไมส่ําเร็จ (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไดภ้ายใน
ระยะเวลาทีก่ําหนดนี้ ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยร์ับสง่
ขอ้ความ

● สง่ขอ้ความเป็น  — หากตอ้งการทราบวา่ศนูยร์ับสง่ขอ้ความ
ของคณุสามารถแปลงขอ้ความตัวอกัษรเป็นรปูแบบอืน่ๆ เหลา่นี้
ไดห้รอืไม ่ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ

● การเชือ่มตอ่ทีเ่ลอืก  —  เลอืกการเชือ่มตอ่ทีจ่ะใช ้
● ตอบผา่นศนูยเ์ดมิ  — ตอบกลับขอ้ความโดยใชห้มายเลขของ
ศนูยร์ับสง่ขอ้ความเดยีวกนั (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การต ัง้คา่ขอ้ความมลัตมิเีดยี
เลอืก เมนู > ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ขอ้ความ
มลัตมิเีดยี
เลอืกจากรายการดังตอ่ไปนี้:
● ขนาดรปูภาพ  — กําหนดขนาดของภาพในขอ้ความมัลตมิเีดยี
● โหมดการสรา้ง MMS  — หากคณุเลอืก แนะนํา อปุกรณ์
จะแจง้ใหท้ราบถา้คณุพยายามจะสง่ขอ้ความทีผู่ร้ับอาจไมม่กีาร
สนับสนุน หากคุณเลอืก จํากดั เครือ่งจะป้องกนัไมใ่หค้ณุสง่
ขอ้ความทีอ่าจไมไ่ดร้ับการสนับสนุน หากตอ้งการรวมเนือ้หาไว ้
ในขอ้ความโดยไมม่กีารแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก วา่ง
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● จดุเชือ่มตอ่ทีใ่ช ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ป็นการเชือ่มตอ่
ทีต่อ้งการ

● การดงึมลัตมิเีดยี  — เลอืกวธิกีารรับขอ้ความทีต่อ้งการ ถา้มใีห ้
เลอืก หากตอ้งการรับขอ้ความโดยอตัโนมัตใินเครอืขา่ยโฮม
ของคณุ ใหเ้ลอืก อตัโนมตัเิครอืขา่ยบา้น เมือ่อยูน่อกเครอื
ขา่ยโฮมของคณุ คณุจะไดร้ับการแจง้เตอืนวา่มขีอ้ความทีจ่ะดงึ
ไดใ้นศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี หากคณุเลอืก อตัโนมตัทิกุคร ัง้
โทรศัพทข์องคณุจะดําเนนิการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตทีใ่ชง้าน
อยูโ่ดยอตัโนมัตเิพือ่ดงึขอ้ความทัง้ในและนอกเครอืขา่ยโฮม
ของคณุ เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่ดงึขอ้ความมัลตมิเีดยีจากศนูย์
ขอ้ความดว้ยตนเอง หรอื ปิด เพือ่ป้องกนัการรับขอ้ความ
มัลตมิเีดยีตา่งๆ การดงึขอ้มลูโดยอตัโนมัตอิาจใชไ้ดแ้คบ่าง
ภมูภิาค

● อนญุาตขอ้ความนรินาม  — ปฏเิสธขอ้ความจากผูส้ง่ทีไ่มร่ะบุ
นาม

● รบัโฆษณา  — รับโฆษณาทีเ่ป็นขอ้ความมัลตมิเีดยี (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

● รบัรายงาน  — แสดงสถานะของขอ้ความทีส่ง่ในบันทกึการใช ้
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

● ปฏเิสธการสง่รายงาน  — ป้องกนัไมใ่หโ้ทรศัพทข์องคณุสง่
รายงานการสง่สําหรับขอ้ความทีไ่ดร้ับ

● อายขุอ้ความ  — เลอืกระยะเวลาทีศ่นูยข์อ้ความจะสง่ขอ้ความ
ของคณุใหมห่ากพยายามสง่ครัง้แรกไมส่ําเร็จ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) หากไมส่ามารถสง่ขอ้ความไปยังผูร้ับภายใน
ระยะเวลานีไ้ด ้ขอ้ความจะถกูลบออกจากศนูยข์อ้ความ

โทรศัพทจ์ําเป็นตอ้งใชก้ารสนับสนุนจากเครอืขา่ยในการระบวุา่
ผูร้ับไดร้ับหรอือา่นขอ้ความทีส่ง่แลว้ ขอ้มลูนีอ้าจไมถ่กูตอ้งเสมอ
ไป ขึน้อยูก่บัเครอืขา่ยและสภาวะแวดลอ้มอืน่ๆ

การต ัง้คา่อเีมล
การจดัการศนูยฝ์ากขอ้ความ
เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > อเีมล

การเลอืกศนูยฝ์ากขอ้ความทีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่สง่และรบั
อเีมล —  เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความทีใ่ช ้และศนูยข์อ้ความ

การลบศนูยฝ์ากขอ้ความและขอ้ความออกจากเครือ่งของ
คณุ —  เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความที่
ตอ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ
การสรา้งศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ —  เลอืก ศนูยฝ์ากขอ้ความ >
ตวัเลอืก > ศนูยฝ์ากขอ้ความใหม่ ชือ่ทีค่ณุตัง้ใหก้บัศนูยฝ์าก
ขอ้ความใหมจ่ะไปแทนทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความในมมุมองหลักขอ้ความ
คณุสามารถมศีนูยฝ์ากขอ้ความไดถ้งึ 6 ศนูย์

การเปลีย่นการต ัง้คา่การเชือ่มตอ่ การต ัง้คา่ผูใ้ช ้การต ัง้คา่
การดงึขอ้มลู และการต ัง้คา่การดงึขอ้มลูอตัโนมตั  ิ—  เลอืก
ศนูยฝ์ากขอ้ความ และศนูยข์อ้ความ

8. การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ
คณุสามารถปรับแตง่โทรศัพทข์องคณุไดโ้ดยการเปลีย่นหนา้จอ
หลัก แบบเสยีง หรอืลักษณะหนา้จอได ้

การปรบัต ัง้คา่โทรศพัทข์องคณุ

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์46



การเปลีย่นรปูลกัษณ์ของโทรศพัท์
 คณุสามารถใชล้ักษณะเพือ่เปลีย่นรูปลักษณ์ของหนา้จอ เชน่

ภาพพืน้หลังและเคา้โครงของเมนูหลัก
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > ลกัษณะ
การดตูวัอยา่งลกัษณะ —  เลอืก ท ัว่ไป ไปทีล่ักษณะ และรอ 2-3
วนิาที

การเปิดใชง้านลกัษณะ —  เลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้

การเปลีย่นเคา้โครงของเมนหูลกั  —  เลอืก เมนู
การเปลีย่นรปูลกัษณ์ของหนา้จอหลกั —  เลอืก ลกัษณะ น. จอ
หลกั
การต ัง้ภาพหรอืสไลดโ์ชวเ์ป็นภาพพืน้หลงัในหนา้จอหลกั — 
เลอืก ภาพพืน้หลงั > รปูภาพ หรอื สไลดโ์ชว์

การเปลีย่นภาพทีแ่สดงในหนา้จอหลกัเมือ่รบัสาย —  เลอืก
ภาพการโทร

รปูแบบ
 คณุสามารถใชรู้ปแบบในการตัง้คา่และกําหนดเสยีงเรยีกเขา้

เสยีงเตอืนขอ้ความ และแบบเสยีงอืน่ๆ สําหรับเหตกุารณ์ สภาพ
แวดลอ้ม หรอืกลุม่ผูโ้ทรตา่งๆ ได ้ชือ่ของรูปแบบทีเ่ลอืกจะปรากฏ
ในหนา้จอหลัก หากมกีารใชง้านรปูแบบทั่วไป หนา้จอจะแสดง
เฉพาะวันทีเ่ทา่นัน้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ สว่นบคุคล > รปูแบบ

9. แฟ้มขอ้มลูเพลง
เครือ่งเลน่เพลง
เครือ่งเลน่เพลงรองรับรปูแบบไฟลต์า่งๆ เชน่ AAC AAC+ eAAC
MP3 และ WMA เครือ่งเลน่เพลงไมร่องรับคณุสมบัตทิัง้หมดของรูป
แบบไฟลห์รอืความหลากหลายของรปูแบบไฟลท์กุประเภท
และคณุสามารถใชเ้ครือ่งเลน่เพลงฟังพอดแคสตต์า่งๆ ไดเ้ชน่กนั
พอดแคสตค์อื วธิกีารนําเสนอเสยีงและเนือ้หาของวดิโีอผา่น
อนิเทอรเ์น็ตโดยใชเ้ทคโนโลยี RSS หรอื Atom เพือ่เลน่บนอปุกรณ์
เคลือ่นทีแ่ละคอมพวิเตอร์

การเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์
หากตอ้งการเปิดเครือ่งเลน่เพลง เลอืก เมนู > เพลง > เครือ่ง
เลน่

คณุอาจตอ้งรเีฟรชคลังเพลงและพอดแคสตห์ลังจากอพัเดตการ
เลอืกเพลงหรอืพอดแคสตใ์นโทรศัพทข์องคณุ ในการเพิม่รายการ
ทัง้หมดลงในคลัง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > รเีฟรชคลงั
ในการเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์:
1. เลอืกประเภทเพือ่สํารวจเพลงหรอืพอดแคสตท์ีค่ณุตอ้งการฟัง
2. หากตอ้งการเลน่เพลงหรอืพอดแคสต์ ใหเ้ลอืกจากรายการ
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หากตอ้งการหยดุเลน่ชัว่คราว ใหแ้ตะที ่  และหากตอ้งการเลน่ตอ่
ใหแ้ตะที ่

หากตอ้งการกรอไปขา้งหนา้อยา่งรวดเร็วหรอืกรอกลับ  ใหแ้ตะคา้ง
ไวท้ี ่  หรอื  

หากตอ้งการไปทีร่ายการถดัไป ให ้
แตะที ่  หากตอ้งการกลับไปยัง
จดุเริม่ตน้ของรายการ ใหแ้ตะที ่
ในการขา้มไปยังรายการกอ่นหนา้ ให ้
แตะที ่  อกีครัง้ภายใน 2 วนิาที
หลังจากเพลงหรอืพอดแคสตไ์ดเ้ริม่
ตน้ขึน้

หากตอ้งการเปิดหรอืปิดการเลน่แบบ
สุม่ ( ) ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่
แบบสุม่
หากตอ้งการเลน่ซํ้ารายการปัจจบุัน
( ) รายการทัง้หมด ( ) หรอืปิด
การเลน่ซํ้า ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เลน่
ซํา้
หากคณุเลน่พอดแคสต ์โหมดการสบัเปลีย่นและเลน่ซํ้าจะปิดโดย
อตัโนมัติ

หากตอ้งการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มปรับระดับเสยีง

ในการแกไ้ขแบบเสยีงในการเลน่เพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อคีวอ
ไลเซอร์
ในการแกไ้ขความสมดลุและสเตอรโิออมิเมจ หรอืปรับปรงุเสยีง
เบส ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

หากตอ้งการกลับสูห่นา้จอหลัก และใหเ้ครือ่งเลน่ทํางานอยูเ่ป็นพืน้
หลัง ใหก้ดปุ่ มจบการทํางาน

หากตอ้งการปิดเครือ่งเลน่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ออก

รายการเพลง
เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่ และ รายการเลน่
หากตอ้งการดรูายละเอยีดของรายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ขอ้มลูรายการเลน่
สรา้งรายการเลน่
1. เลอืก ตวัเลอืก > รายการเลน่ใหม่
2. ป้อนชือ่รายการเพลง และเลอืก ตกลง
3. หากตอ้งการเพิม่เพลงทันที ใหเ้ลอืก ใช ่หรอืหากตอ้งการเพิม่

เพลงในภายหลัง ใหเ้ลอืก ไม่
4. หากคณุเลอืก ใช ่ใหเ้ลอืกศลิปินเพือ่คน้หาเพลงทีค่ณุตอ้งการ

เพิม่ในรายการเพลง เลอืก เพิม่ เพือ่เพิม่รายการ
หากตอ้งการแสดงรายการเพลงใตช้ือ่ศลิปิน ใหเ้ลอืก ขยาย
หากตอ้งการซอ่นรายการเพลง ใหเ้ลอืก ยอ่

5. เมือ่เลอืกเสร็จแลว้ ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย
หากใสก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดไ้ว  ้รายการเพลงจะได ้
รับการจัดเก็บลงในการด์หน่วยความจํา

ในการเพิม่เพลงอืน่ในภายหลัง ขณะดรูายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เพิม่เพลง
ในการเพิม่เพลง อลับัม้ ศลิปิน ประเภท และผูเ้รยีบเรยีงไปไวท้ี่
รายการเพลงจากหนา้จอตา่งๆ ของเมนูเพลง ใหเ้ลอืกเพลงที่
ตอ้งการ แลว้เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่ไปทีร่ายการเลน่ > รายการ
ทีจ่ดัเก็บไวแ้ลว้ หรอื รายการเลน่ใหม่
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หากตอ้งการลบเพลงออกจากรายการเพลง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
ลบ การลบนีไ้มไ่ดเ้ป็นการลบเพลงออกจากเครือ่ง แตเ่ป็นเพยีงการ
ลบออกจากรายการเพลงเทา่นัน้

ในการจัดลําดับเพลงใหมใ่นรายการเพลง ใหเ้ลอืกเพลงทีค่ณุ
ตอ้งการยา้ย แลว้เลอืก ตวัเลอืก > จดัรายการเลน่ใหม่ ในการ
เลอืกนําเพลงไปวางไวต้รงตําแหน่งใหม่ ใหเ้ลอืกเพลงในตําแหน่ง
ทีต่อ้งการ แลว้เลอืก วาง หากตอ้งการจบการจัดลําดับเพลงใหม่
ใหเ้ลอืก เรยีบรอ้ย

พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> เพลง > เครือ่งเลน่ และ พอดแคสต์
ภาคของพอดแคสตป์ระกอบดว้ยสามสถานะคอื ไมเ่ลน่ เลน่บาง
สว่น และเลน่ทัง้หมด หากอยูใ่นสถานะแบบเลน่บางสว่น ภาคจะเริม่
เลน่จากตําแหน่งสดุทา้ยทีม่กีารเลน่ ในการเลน่ครัง้ถัดไป หากอยู่
ในสถานะไมเ่ลน่ หรอืเลน่ทัง้หมด จะเลน่ภาคจากจดุเริม่ตน้

การถา่ยโอนเพลงจากคอมพวิเตอร์
คณุสามารถใชว้ธิตีอ่ไปนีใ้นการถา่ยโอนเพลง
● หากตอ้งการตดิตัง้ Nokia Ovi Player เพือ่จัดการและจัดเรยีง
ไฟลเ์พลงของคณุ ใหด้าวนโ์หลดซอฟตแ์วรส์ําหรับเครือ่งพซีี
จาก www.ovi.com และทําตามคําแนะนํา

● หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะอปุกรณ์
หน่วยความจําขนาดใหญ่ทีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟลข์อ้มลูใดๆ
ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอื
การเชือ่มตอ่ Bluetooth หากคณุกําลังใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB
ใหเ้ลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ ตอ้งมี
การด์หน่วยความจําใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้

● หากตอ้งการซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Windows Media Player ให ้
เชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้และเลอืก

ถา่ยโอนสือ่ เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ ตอ้งมกีารด์หน่วยความจํา
ใสไ่วใ้นเครือ่งเรยีบรอ้ยแลว้

หากตอ้งการเปลีย่นโหมดการเชือ่มตอ่ USB เริม่ตน้ ใหเ้ลอืก เมนู >
การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB > โหมดการเชือ่มตอ่
USB

Nokia Ovi Player
ดว้ย Nokia Ovi Player คณุสามารถดาวนโ์หลดเพลงจากเพลง Ovi
และถา่ยโอนเพลงจากโทรศัพทไ์ปยังคอมพวิเตอรข์องคณุ รวมทัง้
จัดการและจัดเรยีงไฟลเ์พลง
หากตอ้งการดาวนโ์หลด Nokia Ovi Player ไปที ่www.ovi.com
คณุจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ดาวนโ์หลดเพลง

การดาวนโ์หลด การถา่ยโอน และการจดัการเพลง
ระหวา่งคอมพวิเตอรก์บัโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องคณุ
1. เปิด Nokia Ovi Player ในคอมพวิเตอรข์องคณุ หากคณุ

ตอ้งการดาวนโ์หลดเพลง ลงทะเบยีนหรอืการลงชือ่เขา้ใช ้
2. ใชส้ายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่โทรศัพท์

กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ
3. เลอืก Ovi Suite เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ USB

Nokia Music Store
 ดว้ยรา้นคา้เพลง Nokia (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุ

สามารถคน้หา เรยีกด ูและซือ้เพลงเพือ่ดาวนโ์หลดสูโ่ทรศัพทข์อง
คณุ ในการซือ้เพลง คณุตอ้งลงทะเบยีนใชบ้รกิารนีก้อ่น
เลอืก เมน ู> เพลง > เพลง Ovi
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ในการเขา้ใชร้า้นคา้เพลง Nokia คณุจะตอ้งมจีุดเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีถ่กูตอ้งในโทรศัพท์
ความพรอ้มใชง้านและลักษณะทีป่รากฏของรา้นคา้เพลง Nokia นัน้
อาจแตกตา่งกนัไป การตัง้คา่นีอ้าจกําหนดไวล้ว่งหนา้แลว้และคณุ
อาจไมส่ามารถปรับเปลีย่นได ้

การเลอืกจดุเชือ่มตอ่ —  เครือ่งอาจขอใหค้ณุเลอืกจดุเชือ่มตอ่
สําหรับการใชง้านเมือ่เชือ่มตอ่กบัรา้นคา้เพลง Nokia เลอืก จดุ
เชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว้

การปรบัเปลีย่นการต ัง้คา่รา้นคา้เพลง Nokia —  ขณะเรยีกดู
รา้นคา้เพลง Nokia คณุอาจปรับเปลีย่นการตัง้คา่ไดโ้ดยเลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่
Nokia Music Store มใีนบางประเทศหรอืบางภมูภิาคเทา่นัน้

Nokia Podcasting
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ Nokia Podcasting (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย) คน้หา ตรวจหา สมัครขอรับบรกิาร และดาวนโ์หลด
พอดแคสตโ์ดยวธิ ีOTA (Over the Air) ตลอดจนเลน่ จัดการและ
ใชพ้อดแคสตเ์สยีงและวดิโีอรว่มกนัดว้ยโทรศัพทข์องคณุ

การต ัง้คา่พอดแคสต์
เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์
ในการเริม่ใชพ้อดแคสต ์ใหก้ําหนดการตัง้คา่การเชือ่มตอ่และการ
ดาวนโ์หลดของคณุ
การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > การเชือ่มตอ่ และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้

● จดุเชือ่มตอ่ทีต่ ัง้ไว ้ — เลอืกจดุเชือ่มตอ่ทีจ่ะใชเ้ชือ่มตอ่กับ
อนิเทอรเ์น็ต

● URL บรกิารคน้หา  — กําหนดทีอ่ยูเ่ว็บของบรกิารคน้หาพอด
แคสตท์ีจ่ะใชใ้นการคน้หาพอดแคสต์

การต ัง้คา่ดาวนโ์หลด
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > ดาวนโ์หลด และจากตัวเลอืกตอ่
ไปนี้
● จดัเก็บไปที ่ — กําหนดตําแหน่งทีจ่ะจัดเก็บพอดแคสต์
● ชว่งการอพัเดต  — กําหนดความถีใ่นการอัพเดตพอดแคสต์
● เวลาอพัเดตถดัไป  — กําหนดเวลาสําหรับการอัพเดตอตัโนมัติ
ครัง้ตอ่ไป
การอพัเดตโดยอตัโนมตัจิะปรากฏขึน้ตอ่เมือ่คณุไดเ้ลอืกจดุ
เชือ่มตอ่โดยเฉพาะไวเ้ป็นคา่เริม่ตน้และแอปพลเิคชัน่พอด
แคสตเ์ปิดอยูเ่ทา่นัน้

● ขดีจํากดัดาวนโ์หลด (%)  — กําหนดเปอรเ์ซ็นตห์น่วยความ
จําทีต่อ้งการสํารองไวส้ําหรับการดาวนโ์หลดพอดแคสต์

● หากเกนิขดีจํากดั  — กําหนดวธิจีัดการเมือ่การดาวนโ์หลดเกนิ
ขนาดทีจ่ํากดั

การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดงึพอดแคสตโ์ดยอตัโนมัตอิาจ
เกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้ห ้
บรกิาร โปรดสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่ขอ้มลู
จากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

การเรยีกคนืการต ัง้คา่เร ิม่ตน้ —  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่ > ตวัเลอืก > เรยีกคนืคา่ทีต่ ัง้ไว้

การดาวนโ์หลดพอดแคสต์
เมือ่คณุสมคัรขอรับบรกิารพอดแคสตแ์ลว้ คณุจะสามารถ
ดาวนโ์หลด เลน่ และจัดการภาคตา่งๆ ของพอดแคสตไ์ด ้
เลอืก เมน ู> เพลง > พอดแคสต์
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การดรูายการพอดแคสตท์ีส่มคัรขอรบับรกิาร —  เลอืก พอด
แคสต์
การดชูือ่ของแตล่ะภาค —  เลอืกหวัเรือ่งพอดแคสต ์ภาค คอื
ไฟลส์ือ่โดยเฉพาะของพอดแคสต์

การเร ิม่ตน้ดาวนโ์หลด —  เลอืกชือ่ของภาค คณุสามารถ
ดาวนโ์หลดไดห้ลายภาคในเวลาเดยีวกนั

การเร ิม่เลน่พอดแคสตก์อ่นดาวนโ์หลดเสร็จสมบรูณ์ —  ไปที่
พอดแคสต ์และเลอืก ตวัเลอืก > เลน่ตวัอยา่ง
พอดแคสตท์ีด่าวนโ์หลดเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้จะถกูจัดเก็บไวใ้น
โฟลเดอร ์พอดแคสต ์แตอ่าจไมป่รากฏขึน้ทันที

วทิยุ
การฟงัวทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ
การทํางานของวทิยุ FM ขึน้กับสายเสาอากาศทีไ่มใ่ชเ่สาอากาศ
ของโทรศัพทม์อืถอื ดังนัน้ คณุตอ้งตอ่ชดุหฟูังหรอือปุกรณ์เสรมิที่
ใชง้านรว่มกนัไดเ้ขา้กบัเครือ่งโทรศัพทเ์พือ่การใชง้านวทิยุ  FM ได ้
อยา่งเหมาะสม
เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่เป็นครัง้แรก คณุจะสามารถเลอืกปรับหา
คลืน่สถานวีทิยใุนพืน้ทีไ่ดโ้ดยอตัโนมตัิ

หากตอ้งการฟังสถานกีอ่นหนา้หรอืถัดไป เลอืก  หรอื 

หากตอ้งการปิดเสยีงวทิยุ เลอืก 

เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
● สถาน ี — ดสูถานวีทิยทุีจ่ัดเก็บไว ้
● หมนุสถาน ี — คน้หาสถานวีทิยุ
● จดัเก็บ  — บันทกึสถานวีทิยทุีจ่ัดเก็บไว ้
● ใชง้านลําโพง หรอื ยกเลกิใชง้านลําโพง — เปิดหรอืปิด
เสยีงลําโพง

● ความถีท่างเลอืก  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหว้ทิยคุน้หาคลืน่
ความถี ่RDS สําหรับสถานทีีช่ดัเจนกวา่โดยอัตโนมัตหิรอืไม่
หากระดับความถีเ่ริม่ลดลง

● เลน่เป็นพืน้หลงั  — กลับสูห่นา้จอหลัก โดยใหเ้ครือ่งเลน่
ทํางานอยูเ่ป็นพืน้หลัง

การจดัการสถานวีทิยุ
เลอืก เมน ู> เพลง > วทิยุ
หากตอ้งการฟังสถานทีีจ่ัดเก็บไว  ้เลอืก ตวัเลอืก > สถาน ีและ
เลอืกสถานจีากรายการ

หากตอ้งการลบหรอืเปลีย่นชือ่สถานี ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
สถาน ี> ตวัเลอืก > ลบ หรอื เปลีย่นชือ่
ในการตัง้คา่ความถีท่ีต่อ้งการดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
หมนุสถาน ี> ตวัเลอืก > หาคลืน่ดว้ยตนเอง

10. คลงัภาพ
หากตอ้งการจัดเก็บและจัดเรยีงภาพ วดิโีอคลปิ คลปิเสยีง และลงิค์
การสตรมีตา่งๆ ใหเ้ลอืก เมนู > คลงัภาพ

คลงัภาพ
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เคล็ดลบั: หากตอ้งการเขา้ถงึภาพและการดวูดิโีอคลปิ
อยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะทีปุ่่ มสือ่ ( ) เพือ่เปิดแถบสือ่ และ
เลอืก 

การดแูละจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
●  ภาพและวดิโีอ  — ดภูาพในตัวดภูาพและวดิโีอในศนูย์
วดิโีอ

●  เพลง  — เปิดเครือ่งเลน่เพลง
●  คลปิเสยีง  — ฟังคลปิเสยีง
●  สือ่อืน่  — ดกูารนําเสนอ

คณุสามารถเรยีกดู เปิด และสรา้งแฟ้มขอ้มลู พรอ้มทัง้เลอืก คัด
ลอก ยา้ย และเพิม่รายการลงในแฟ้มขอ้มลูได ้
ไฟลท์ีจ่ัดเก็บไวใ้นการด์หน่วยความจําทีใ่ชร้่วมกนัไดข้องคณุ (หาก
ใสไ่ว)้ จะแสดงดว้ยสญัลักษณ์ 

ในการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ วดิโีอคลปิและไฟลท์ีม่ี
นามสกลุเป็น .ram จะเปิดและเลน่ในศนูยว์ดิโีอ แตเ่พลงและคลปิ
เสยีงจะเลน่ในเครือ่งเลน่เพลง

ในการคัดลอกหรอืยา้ยไฟลไ์ปยังการด์หน่วยความจํา (หากใสไ่ว)้
หรอืหน่วยความจําของโทรศัพท์ ใหเ้ลอืกไฟลท์ีต่อ้งการ ตวั
เลอืก > จดัวาง > คดัลอก หรอื ยา้ย และจากตัวเลอืกทีม่ี

ดภูาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ และ ภาพและวดิโีอ
ตามคา่เริม่ตน้ ภาพ วดิโีอคลปิ และโฟลเดอรจ์ะถกูจัดเรยีงตามวนัที่
และเวลา

หากตอ้งการเปิดไฟล ์ใหเ้ลอืกไฟลจ์ากรายการ หากตอ้งการขยาย
ภาพ ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง
หากตอ้งการแกไ้ขวดิโีอคลปิหรอืภาพ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > แกไ้ข
เลอืก ตวัเลอืก > ใชไ้ฟล ์และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั  — ใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลังในหนา้จอ
หลัก

● ต ัง้เป็นภาพการโทร  — ตัง้ค่าภาพเป็นภาพสําหรับการโทร
ทั่วไป

● กาํหนดใหร้ายชือ่  — ตัง้คา่ภาพเป็นภาพการโทรสําหรับ
ือ่

แถบเครือ่งมอืชว่ยคณุเลอืกฟังกช์นัทีใ่ชง้านบอ่ยซึง่มภีาพ วดิโีอ
คลปิ และโฟลเดอร์
จากแถบเครือ่งมอื ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
●  สง่  — สง่ภาพหรอืวดิโีอคลปิ
●  แกไ้ข  — แกไ้ขภาพหรอืวดิโีอคลปิ
●  ลบ  — ลบภาพหรอืวดิโีอคลปิ

การจดัวางภาพและวดิโีอ
เลอืก เมน ู> คลงัภาพ และ ภาพและวดิโีอ > ตวัเลอืก และจาก
ตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ตวัเลอืกแฟ้มขอ้มลู  — หากตอ้งการยา้ยไฟลไ์ปยังแฟ้มขอ้มลู
เลอืก ยา้ยไปโฟลเดอร ์หากตอ้งการสรา้งแฟ้มขอ้มลูใหม่
เลอืก โฟลเดอรใ์หม่

● จดัวาง  —  หากตอ้งการคัดลอกไฟลไ์ปยังแฟ้มขอ้มลู เลอืก
คดัลอก หากตอ้งการยา้ยไฟลไ์ปยังแฟ้มขอ้มลู เลอืก ยา้ย

● ดตูาม  —  ดไูฟลต์ามวนัที ่ชือ่เรือ่ง หรอืขนาด

คลงัภาพ
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โหมดออกทวีี
คณุสามารถดภูาพและวดิโีอคลปิทัง้หมดบนทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได ้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่
ในการดภูาพหรอืวดิโีอคลปิของคณุบนทวีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้ใชส้าย
สญัญาณวดิโีอออกของ Nokia
กอ่นจะดภูาพและวดิโีอคลปิบนทวี ีคณุอาจตอ้งกําหนดระบบทวีี
(PAL หรอื NTSC) และสดัสว่นภาพ (จอกวา้งหรอืปกต)ิ

การกาํหนดระบบและสดัสว่นภาพของทวี  ี—  เลอืก
โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ > ออกทวีี
ในโหมดออกทวี ีคณุจะไมส่ามารถใชโ้ทรทัศนเ์ป็นชอ่งมองภาพ
ของกลอ้งถา่ยรปูได ้

การดภูาพและเลน่วดิโีอคลปิบนทวีี
1. ตอ่สายสญัญาณวดิโีอออกของ Nokia เขา้กับชอ่งวดิโีออนิพตุ

ของโทรทัศนท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2. เสยีบปลายอกีดา้นหนึง่ของสายสญัญาณเขา้กบัชอ่งเสยีบ AV

ของ Nokia ของโทรศัพทข์องคณุ
3. คณุอาจตอ้งเลอืกโหมดสายเคเบลิ USB
4. เลอืก เมน ู> คลงัภาพ และรปูภาพหรอืวดิโีอคลปิ

ภาพจะปรากฏบนตัวดภูาพ สว่น
วดิโีอคลปิจะเลน่ในโปรแกรม
RealPlayer
เสยีงทัง้หมด รวมทัง้สายที่
กําลังใชอ้ยู่ เสยีงวดิโีอคลปิ
สเตอรโิอ เสยีงปุ่ มกด และเสยีง
เรยีกเขา้ จะถกูเลน่ผา่นทวี ีคณุ
สามารถใชไ้มโครโฟนของ
โทรศัพทไ์ดต้ามปกติ
ภาพทีเ่ปิดอยูจ่ะปรากฏใน
โหมดเต็มจอบนทวี ีเมือ่คณุเปิด
ภาพในหนา้จอการแสดงภาพแบบยอ่ในขณะทีก่ําลังแสดงอยูบ่น
ทวี ีการขยายภาพจะไมส่ามารถใชง้านได ้
เมือ่คณุเลอืกวดิโีอคลปิ วดิโิอคลปิจะแสดงอยูบ่นหนา้จอโทรศัพท์
และหนา้จอทวีี
คณุสามารถดภูาพในรูปแบบสไลดโ์ชวบ์นทวีไีด  ้รายการทัง้หมดใน
อลับัม้จะปรากฏบนทวีใีนโหมดเต็มจอ
คณุภาพของภาพบนหนา้จอโทรทัศนอ์าจเปลีย่นไป ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ความละเอยีดของอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่
สญัญาณวทิยไุรส้าย เชน่ สายเรยีกเขา้ อาจทําใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนภาพโทรทัศนไ์ด ้

11. กลอ้ง
Nokia 5800 XpressMusic ของคณุมกีลอ้งสองตัวดว้ยกนัคอื กลอ้ง
ความละเอยีดสงูทีอ่ยูด่า้นหลังเครือ่ง และกลอ้งความละเอยีดตํา่ที่
ดา้นหนา้เครือ่ง คณุสามารถใชก้ลอ้งทัง้สองตัวสําหรับถา่ยภาพนิง่
และบันทกึวดิโีอ

โทรศัพทข์องคณุรองรับความละเอยีดในการถา่ยภาพ 2048x1536
พกิเซล ความละเอยีดภาพในคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งจากทีป่รากฏจรงิ

กลอ้ง
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เปิดใชง้านกลอ้ง
ในการเปิดใชง้านกลอ้ง ใหก้ดปุ่ มจับภาพ

ในการเปิดใชง้านกลอ้งรอง ใหเ้ปิดกลอ้งหลักและเลอืก ตวั
เลอืก > ใชก้ลอ้งรอง

การถา่ยภาพ
การควบคมุและเครือ่งหมายตา่ง  ๆบนหนา้จอ
สาํหรบัการถา่ยภาพนิง่
ชอ่งมองภาพนิง่จะแสดงตัวเลอืกตอ่ไปนี้

1 — สญัลักษณ์โหมดถา่ยภาพ
2 — ตัวเลือ่นการยอ่/ขยาย ในการเปิดใชง้านหรอืเลกิใชต้ัวเลือ่น
การยอ่/ขยาย ใหแ้ตะทีห่นา้จอ
3 — ไอคอนจับภาพ เลอืกเพือ่จับภาพ
4 — โหมดแฟลช เลอืกเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
5 — การตัง้คา่การจับภาพ เลอืกเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
6 — สญัลักษณ์แสดงระดบัประจแุบตเตอรี่
7 — สญัลักษณ์ความละเอยีดของภาพ
8 — ตัวนับภาพ (จํานวนภาพโดยประมาณทีค่ณุสามารถถา่ยภาพ
ไดโ้ดยการใชก้ารตัง้คา่คณุภาพปัจจบุันของภาพและหน่วยความจํา
ทีใ่ชไ้ด)้

9 — หน่วยความจําทีใ่ชอ้ยู่ ขึน้อยูก่ับการตัง้คา่ของโทรศัพทข์อง
คณุ โดยมตีัวเลอืกตา่งๆ ดังนี ้หน่วยความจําของอปุกรณ์ ( ) หรอื
การด์หน่วยความจํา ( )

10 — สญัลักษณ์แสดงสญัญาณ GPS

การต ัง้คา่การจบัภาพและบนัทกึ
ในการเปิดการตัง้คา่การจับภาพและบันทกึ กอ่นจับภาพหรอืบันทกึ
วดิโีอคลปิ เลอืก เมนู > แอปพลฯิ > กลอ้ง และ 

หนา้จอการตัง้คา่การจับภาพและการบันทกึจะมทีางลัดเขา้สู่
รายการตา่งๆ และการตัง้คา่กอ่นการจับภาพหรอืบันทกึวดิโีอคลปิ
การตัง้คา่การจับภาพและบันทกึจะกลับสูก่ารตัง้คา่เริม่ตน้ หลังจาก
ทีค่ณุปิดกลอ้ง
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

 —  เลอืกภาพ

 หรอื  —  เปลีย่นระหวา่งมมุมองวดิโีอและภาพ

 หรอื  —  แสดงหรอืซอ่นชอ่งมองภาพ (ภาพเทา่นัน้)

 —  ใชต้ัวจับเวลา (ภาพเทา่นัน้)

 —  ใชง้านโหมดตอ่เนือ่ง (ภาพเทา่นัน้)

  —  เปิด คลังภาพ

การตัง้คา่รปูภาพ:
 —  เลอืกเอฟเฟ็กตส์ี

 —  ปรับความสมดลุสขีาว เลอืกสภาพแสงปัจจบุัน ชว่ยใหป้รับสี
ภาพอยา่งถกูตอ้งสมจรงิมากขึน้

 —  ปรับการชดเชยแสง (ภาพเทา่นัน้) หากคณุถา่ยวตัถทุีม่ดื
โดยมพีืน้หลังสวา่งมาก เชน่ ทา่มกลางหมิะ ปรับสภาพแสดงเป็น
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+1 หรอื +2 เพือ่ชดเชยสําหรับความสวา่งพืน้หลัง สําหรับวตัถทุี่
สวา่งและทีพ่ืน้หลังมดื ใหต้ัง้เป็น -1 หรอื -2

 —  ปรับความไวแสง (ภาพเทา่นัน้) เพิม่ความไวของแสงใน
บรเิวณทีม่แีสงนอ้ยเพือ่หลกีเลีย่นภาพทีม่ดืเกนิไป และภาพทีเ่บลอ
การเพิม่ความไวแสงอาจเพิม่ความเบลอของภาพดว้ย

 —  ปรับความคมชดั (ภาพเทา่นัน้) ปรับความตา่งระหวา่งสว่น
ของภาพทีส่วา่งทีส่ดุและมดืทีส่ดุ
  —  ปรับความชดั (ภาพเทา่นัน้)

หนา้จออาจเปลีย่นใหต้รงกบัการตัง้คา่ทีค่ณุกําหนด
การตัง้คา่การจับภาพเป็นโหมดการถา่ยภาพเฉพาะ การสลับ
ระหวา่งโหมดไมเ่ป็นการรเีซ็ตการตัง้คา่ทีร่ะบุ
หากคณุเลอืกภาพใหม่ การตัง้คา่การจับภาพจะถกูแทนทีโ่ดยภาพ
ทีเ่ลอืก คณุสามารถเปลีย่นการตัง้คา่การจับภาพ หลังการเลอืกภาพ
หากจําเป็น
การบันทกึภาพทีถ่า่ยไวอ้าจใชเ้วลานาน หากคณุเปลีย่นการตัง้คา่
การซมู สภาพแสง หรอืสี

การถา่ยภาพ
เมือ่ถา่ยภาพ โปรดทราบวา่
● ควรใชม้อืทัง้สองขา้งถอืกลอ้งใหน้ิง่
● คณุภาพของภาพทีซ่มูดจิติอลจะดอ้ยกวา่ภาพทีไ่มไ่ดซ้มู
● กลอ้งจะเขา้สูโ่หมดประหยัดแบตเตอรีเ่มือ่ไมม่กีารใชง้าน
ประมาณหนึง่นาที

● อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคล
หรอืสตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

1. ในการสลับจากโหมดวดิโีอไปทีโ่หมดภาพ หากจําเป็น เลอืก
 > 

2. กดปุ่ มถา่ยภาพ หา้มยา้ยเครือ่งกอ่นบันทกึภาพ และแสดงภาพ
นัน้

การถา่ยภาพดว้ยกลอ้งรอง
1. เลอืก ตวัเลอืก > ใชก้ลอ้งหลงั
2. ในการจับภาพ ใหเ้ลอืก  หา้มยา้ยเครือ่งกอ่นบันทกึภาพ

และแสดงภาพนัน้

การยอ่หรอืขยายขณะถา่ยภาพ —  ใชต้ัวเลือ่นยอ่/ขยาย

การเปิดกลอ้งทิง้ไวใ้นพืน้หลงัและใชแ้อปพลเิคช ัน่อืน่ —  กด
ปุ่ มเมนู หากตอ้งการกลับไปใชก้ลอ้งถา่ยรูป ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพคา้ง
ไว ้

หลงัการถา่ยภาพ
หลังจากทีค่ณุถา่ยภาพ เลอืกตัวเลอืกตอ่ไปนี้ (มใีหห้ากคณุเลอืก
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงภาพทีจ่บั > ใช)่:
●   — สง่ภาพในขอ้ความอเีมลหรอืมัลตมิเีดยี หรอืผา่นวธิกีาร
เชือ่มตอ่ เชน่ การเชือ่มตอ่ Bluetooth
ในการสง่ภาพใหบ้คุคลทีค่ณุกําลังคยุดว้ย เลอืก  ระหวา่ง
การโทร

●   — อปัโหลดภาพไปทีอ่ลับัม้ออนไลนท์ีร่องรับ
●  ลบ  — ลบภาพ

การใชภ้าพเป็นภาพพืน้หลงัในหนา้จอหลกั —  เลอืก ตวั
เลอืก > ใชภ้าพ > ต ัง้เป็นภาพพืน้หลงั
การต ัง้ภาพเป็นภาพการโทรเร ิม่ตน้ —  เลอืก ตวัเลอืก > ใช้
ภาพ > ต ัง้เป็นภาพการโทร
การกาํหนดภาพใหก้บัรายชือ่ —  เลอืก ตวัเลอืก > ใชภ้าพ >
กาํหนดใหร้ายชือ่
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การกลบัไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่ถา่ยภาพใหม่ —  กดปุ่ มถา่ย
ภาพ

แฟลชและไฟวดิโีอ
กลอ้งของโทรศัพทม์แีฟลช LED คูส่ําหรับสภาพแสงนอ้ย
ในการเลอืกโหมดแฟลชทีต่อ้งการ เลอืกสญัลักษณ์โหมดแฟลช
ปัจจบุันตัวใดตัวหนึง่ตอ่ไปนี้ อตัโนมตั,ิ ลดจดุตาแดง, 
เปิด และ ปิด

หลกีเลีย่งการสมัผัส LED ของแฟลชเมือ่มกีารถอดฝาดา้นหลัง
ออก LED อาจรอ้นหลังจากการใชง้านเป็นเวลานาน
อยูใ่นระยะหา่งทีป่ลอดภัยเมือ่ใชแ้ฟลช อยา่ใชแ้ฟลชกบับคุคลหรอื
สตัวเ์มือ่อยูใ่นระยะใกล ้อยา่ปิดบังแฟลชขณะถา่ยภาพ

การเพิม่ระดบัแสงขณะบนัทกึวดิโีอในสภาพแสงนอ้ย — 
เลอืก 

ฉาก
ฉากจะชว่ยใหค้ณุคน้พบการตัง้คา่สแีละแสงทีถ่กูตอ้งสําหรับ
สภาวะการถา่ยภาพในขณะนัน้ การตัง้คา่สําหรับแตล่ะฉากจะถกูตัง้
ตามลักษณะหรอืสภาพแวดลอ้มเฉพาะ
ฉากเริม่ตน้ในโหมดภาพและวดิโีอคอื อตัโนมตั ิ(แสดงดว้ย )

ในการเปลีย่นฉาก เลอืก  > โหมดฉาก และเลอืกฉาก

ในการทําใหฉ้ากของคณุเหมาะกบัสภาพแวดลอ้มใดสภาพ
แวดลอ้มหนึง่ เลอืก ผูใ้ชก้าํหนด > เปลีย่น ในฉากทีผู่ใ้ชก้ําหนด
เอง คณุสามารถปรับการตัง้คา่สภาพแสงและสตีา่งๆ ได ้ในการคัด
ลอกการตัง้คา่ของฉากอืน่ เลอืก ตามโหมดฉาก และเลอืกฉากที่
ตอ้งการ ในการจัดเก็บการเปลีย่นแปลง และกลับสูร่ายการฉาก ให ้

เลอืก กลบั ในการเปิดใชฉ้ากของคณุ ใหเ้ลอืก ผูใ้ชก้าํหนด >
เลอืก

ขอ้มลูทีต่ ัง้
คณุสามารถเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ซึง่ถา่ยภาพไวล้งในรายละเอยีดไฟล์
ของสิง่ทีถ่า่ยภาพโดยอตัโนมัติ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > กลอ้ง

การเพิม่ขอ้มลูทีต่ ัง้ในสิง่ทีถ่า่ยไวท้ ัง้หมด —  เลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ > แสดงขอ้มลู GPS > เปิด มขีอ้มลูทีต่ัง้ใหส้ําหรับ
ภาพทีถ่า่ยไวด้ว้ยกลอ้งหลักเทา่นัน้
อาจใชเ้วลาหลายนาทใีนการรับพกิดัทีต่ัง้ของคณุ ความพรอ้มใช ้
งานและคณุภาพของสญัญาณ GPS อาจไดร้ับผลกระทบจากทีต่ัง้
ของคณุ อาคาร สิง่กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ หาก
คณุแบง่ปันไฟลท์ีม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ จะมกีารแบง่ปันขอ้มลูทีต่ัง้ดว้ยเชน่
กนั และทีต่ัง้ของคณุอาจปรากฏตอ่บคุคลอืน่ทีด่ไูฟล ์โทรศัพท์
จําเป็นตอ้งใชบ้รกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยเพือ่รับขอ้มลูทีต่ัง้
สญัลักษณ์ขอ้มลูทีต่ัง้มดีังนี้
●   — ไมม่ขีอ้มลูทีต่ัง้ GPS จะทํางานอยูท่ีพ่ืน้หลังสกัครู่ หากมี
การเชือ่มตอ่ของดาวเทยีมและตัวบง่ชีเ้ปลีย่นเป็น  ในขณะนัน้
ภาพทีถ่า่ยไวท้ัง้หมดและวดิโีอคลปิทีบ่ันทกึไวร้ะหวา่งนัน้จะได ้
รับการกําหนดแท็กตามขอ้มลูตําแหน่งของ GPS

●   — ขอ้มลูทีต่ัง้พรอ้มใชง้าน ระบบจะเพิม่ขอ้มลูทีต่ัง้ลงในราย
ละเอยีดไฟล์

ตวัจบัเวลา
ใชต้ัวจับเวลาเพือ่ทําใหก้ารถา่ยภาพชา้ลง เพือ่ใหส้ามารถใหม้ตีัว
คณุเองอยูใ่นรปูภาพได ้

กลอ้ง

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์56



การต ัง้ระยะหนว่งตวัจบัเวลา —  เลอืก  >  และระยะหน่วง
ทีต่อ้งการกอ่นทีจ่ะถา่ยภาพ

การเปิดใชง้านตวัจบัเวลา —  เลอืก ใชง้าน ไอคอนนาฬกิาจับ
เวลาบนหนา้จอจะกะพรบิ และเวลาทีเ่หลอืจะปรากฏขึน้เมือ่ตัวจับ
เวลากําลังทํางาน กลอ้งจะถา่ยภาพหลังจากถงึระยะหน่วงทีเ่ลอืก
ไว ้

การปิดใชง้านตวัจบัเวลา —  เลอืก  >  > 

เคล็ดลบั: หากตอ้งการใหม้อืนิง่ขณะถา่ยภาพ ลองใชก้าร
หน่วง 2 วนิาที

ภาพตามลาํดบั
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > กลอ้ง
โหมดตอ่เนือ่งมอียูใ่นกลอ้งหลักเทา่นัน้

หากตอ้งการเริม่การถา่ยภาพตอ่เนือ่งแบบรวดเร็ว ใหเ้ลอืก เมน ู>
แอปพลฯิ > กลอ้ง และ  > ตอ่เนือ่ง หากตอ้งการปิดหนา้ตา่ง
การตัง้คา่ ใหแ้ตะหนา้จอเหนอืหนา้ตา่งนัน้ กดคา้งไวท้ีปุ่่ มจับภาพ
โทรศัพทจ์ะถา่ยภาพจนกวา่คณุจะคลายปุ่ มหรอืจนกวา่จะถา่ยภาพ
ถงึจํานวน 18 ภาพ หากคณุกดปุ่ มจับภาพเป็นชว่งสัน้ๆ โทรศัพทจ์ะ
ถา่ยภาพ 18 ภาพแบบตอ่เนือ่ง

โดยจะแสดงภาพเป็นตาราง ในการดภูาพ ใหเ้ลอืกภาพ ในการกลับ
ไปทีโ่หมดภาพตอ่เนือ่ง กดปุ่ มถา่ยภาพ
คณุยังสามารถใชโ้หมดตอ่เนือ่งไดโ้ดยใชต้ัวจับเวลาภายใน

หากตอ้งการปิดการใชโ้หมดตอ่เนือ่ง ใหเ้ลอืก  > ภาพเดีย่ว

การบนัทกึวดิโีอ
การบนัทกึวดิโีอคลปิ
1. หากจําเป็น ในการสลับจากโหมดรปูภาพไปใชโ้หมดวดิโีอ ให ้

เลอืก  > 
2. ในการเริม่ตน้บันทกึ ใหก้ดปุ่ มถา่ยภาพ หรอืเลอืก  ไอคอน

การบันทกึสแีดงจะปรากฏ
3. ในการหยดุบันทกึชัว่คราว ใหเ้ลอืก หยดุพกั ในการทําตอ่ ให ้

เลอืก ทําตอ่ หากคณุหยดุการบันทกึชัว่คราวและไมไ่ดก้ดปุ่ ม
ใดๆ ภายในหนึง่นาท ีการบันทกึจะหยดุลง
ในการยอ่หรอืขยาย ใหใ้ชปุ้่ มยอ่/ขยาย

4. เมือ่จะหยดุบันทกึ ใหก้ดปุ่ มจับภาพ คลปิวดิโีอจะถกูจัดเก็บโดย
อตัโนมัตใิน คลังภาพ

ปุ่ มควบคมุและสญัลกัษณ์บนัทกึวดิโีอบนหนา้จอ
ชอ่งเล็งภาพวดิโีอแสดงสิง่ตอ่ไปนี้

1 — สญัลักษณ์โหมดจับภาพ
2 — ปิดเสยีง
3 — ไอคอนจับภาพ เลอืกเพือ่บันทกึคลปิวดิโีอ
4 — สญัลักษณ์ไฟวดิโีอ
5 — การตัง้คา่การบันทกึ เลอืกเพือ่เปลีย่นแปลงการตัง้คา่
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6 — สญัลักษณ์ระดับประจแุบตเตอรี่
7 — สญัลักษณ์คณุภาพวดิโีอ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่
นี ้ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > คณุภาพวดิโีอ
8 — ประเภทไฟลค์ลปิวดิโีอ
9 — เวลาบันทกึทีใ่ชไ้ด ้นอกจากนีข้ณะทีค่ณุบันทกึ สญัลักษณ์
ความยาววดิโีอปัจจบุันยังแสดงเวลาทีผ่า่นไปและเวลาทีเ่หลอือยู่
10 — ตําแหน่งทีจ่ัดเก็บคลปิวดิโีอไว ้
11 — สญัลักษณ์สญัญาณ GPS

หลงัจากบนัทกึคลปิวดิโีอ
หลังจากทีค่ณุบันทกึวดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
(ใชไ้ดเ้ฉพาะเมือ่คณุเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงวดิโีอ
ทีถ่า่ยไว ้> ใช)่:

●  เลน่  — เลน่คลปิวดิโีอทีค่ณุบันทกึไว ้
●   — อปัโหลดภาพไปยังอลับัม้ออนไลนท์ีใ่ชไ้ด ้
●  ลบ  — ลบคลปิวดิโีอ

หากตอ้งการกลับไปทีช่อ่งมองภาพเพือ่บันทกึคลปิวดิโีอใหม่ ให ้
กดปุ่ มจับภาพ

12. การหาตําแหนง่ (GPS)
คณุสามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ตา่งๆ เชน่ ขอ้มลู GPS เพือ่คํานวณที่
ตัง้หรอืวดัระยะทาง โดยแอปพลเิคชัน่เหลา่นีต้อ้งมกีารเชือ่มตอ่
GPS

เกีย่วกบั GPS
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูร้ับผดิชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการ
บํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลูระบุ
ตําแหน่งสามารถไดร้ับผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามนโยบาย
GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพือ่การนํารอ่งระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง ความถกูตอ้งแมน่ยํายัง

อาจไดร้ับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ
ของดาวเทยีมดว้ย ความพรอ้มใชป้ระโยชนแ์ละคณุภาพของ
สญัญาณ GPS จะไดร้ับผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ อาคาร สิง่
กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้
ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS และสญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่น
วสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ
GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยํา
ได ้และคณุไมค่วรใชข้อ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ย
วทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่งและนําทาง
มเิตอรว์ดัการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้ผดิ
พลาดในการปัดเศษ ความถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดร้ับผลกระทบจาก
คณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS
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ขอ้มลูจดุพกิดัตา่งๆ ใน GPS จะแสดงโดยใชร้ะบบพกิดั WGS-84
สากล คณุสมบัตขิอ้มลูจุดพกิดัทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกันไปตาม
ภมูภิาค

GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
โทรศัพทข์องคณุรองรับฟังกช์นั GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS)
A-GPS เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
Assisted GPS (A-GPS) ใชเ้พือ่ดงึขอ้มลูชว่ยเหลอืผา่นทางการ
เชือ่มตอ่ชดุขอ้มลู ซึง่ชว่ยในการคํานวณพกิดัของตําแหน่งทีต่ัง้ใน
ปัจจบุันของคณุ เมือ่เครือ่งของคณุกําลังรับสญัญาณจากดาวเทยีม
เมือ่คณุเปิดใชง้าน A-GPS โทรศัพทข์องคณุจะไดร้ับขอ้มลู
ดาวเทยีมทีม่ปีระโยชนจ์ากเซริฟ์เวอรข์อ้มลูสนับสนุนผา่นเครอืขา่ย
เซลลลูาร ์เมือ่ไดร้ับความชว่ยเหลอืจากขอ้มลูสนับสนุน โทรศัพท์
ของคณุจะสามารถรับตําแหน่ง GPS ไดเ้ร็วขึน้
โทรศัพทข์องคณุไดต้ัง้คา่ใชบ้รกิารเสรมิ Nokia A-GPS ไวล้ว่งหนา้
แลว้ แตห่ากไมม่ผีูใ้หบ้รกิาร การตัง้คา่พเิศษบางอยา่งใน A-GPS ก็
สามารถใชไ้ด ้ขอ้มลูสนับสนุนจะดงึมาจากเซริฟ์เวอรบ์รกิาร Nokia
A-GPS เมือ่จําเป็นเทา่นัน้

คณุจะตอ้งกําหนดจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในโทรศัพทก์อ่นเพือ่ดงึ
ขอ้มลูสนับสนุนจากบรกิาร Nokia A-GPS ผา่นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ต ในการกําหนดจดุเชือ่มตอ่สําหรับ A-GPS ใหเ้ลอืก เมนู >
แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตําแหนง่ > เซริฟ์เวอร ์
ตาํแหนง่ > จดุเชือ่มตอ่ จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) ไม่
สามารถใชไ้ดก้บับรกิารนี้ เฉพาะจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตเทา่นัน้
ทีน่ํามาใชไ้ด ้เครือ่งจะขอจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเมือ่คณุใช  ้GPS
เป็นครัง้แรก

การจบัโทรศพัทใ์หถ้กูวธิ ี
เมือ่ตอ้งการใชต้ัวรับสญัญาณ GPS โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอื
ของคณุไมไ่ดบ้ังบรเิวณทีต่ัง้เสาอากาศ
การสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS อาจตอ้งใชเ้วลาเพยีง
ไมก่ีว่นิาทไีปจนถงึหลายนาทไีด  ้การสรา้งการ
เชือ่มตอ่ GPS ในรถยนตอ์าจใชเ้วลานานกวา่
ตัวรับสญัญาณ GPS จะดดูพลังงานจากแบตเตอรี่
ของโทรศัพท ์การใชต้ัวรับสญัญาณ GPS อาจ
ทําใหแ้บตเตอรีห่มดเร็วยิง่ขึน้

เคล็ดลบัในการสรา้งการเชือ่มตอ่ GPS
การตรวจสอบสถานะของสญัญาณดาวเทยีม —  เลอืก เมนู >
แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS > ตวัเลอืก > สถานะ
ดาวเทยีม
หากโทรศัพทค์น้พบ
ดาวเทยีม แถบสําหรับ
ดาวเทยีมแตล่ะดวงจะ
ปรากฏขึน้ในจอขอ้มลู
ดาวเทยีม ยิง่แถบยาวมาก
เทา่ใด สญัญาณดาวเทยีม
ก็ยิง่แรงขึน้เทา่นัน้ เมือ่
อปุกรณ์ไดร้ับปรมิาณ
ขอ้มลูทีม่ากพอจากสญัญาณดาวเทยีมในการคํานวณหาตําแหน่ง
พกิดัทีค่ณุอยู่ แถบนัน้จะเปลีย่นสี
ขัน้แรกอปุกรณ์ของคณุตอ้งรับสญัญาณจากดาวเทยีมอยา่งนอ้ยสี่
ดวงเพือ่ทีจ่ะคํานวณหาตําแหน่งพกิดัของคณุ เมือ่ไดเ้ริม่ทําการ
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คํานวณเริม่ตน้แลว้ การคํานวณตําแหน่งพกิดัของคณุอาจใช ้
ดาวเทยีมสามดวงดําเนนิการตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม การคํานวณจะมี
ความแมน่ยํามากขึน้เมือ่มดีาวเทยีมเพิม่ขึน้
ในการดตูําแหน่งดาวเทยีมทีพ่บ ใหเ้ลอืก เปลีย่น
หากไมพ่บสญัญาณดาวเทยีม ใหพ้จิารณาขอ้ตอ่ไปนี้
● หากคณุอยูใ่นอาคาร ใหอ้อกไปขา้งนอกเพือ่ใหร้ับสัญญาณไดด้ี
ขึน้

● หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปยังพืน้ทีว่า่งทีเ่ปิดโลง่กวา่เดมิ
● หากสภาพอากาศยํ่าแย่ ความแรงของสญัญาณจะไดร้ับผล

้วย
● ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็นกระจกสี (Athermic) ซึง่
อาจปิดกัน้สญัญาณดาวเทยีมไว ้

ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสาอากาศ
การเริม่ตน้การเชือ่มตอ่ GPS อาจใชเ้วลาสกัครู่
หรอืนานกวา่นัน้ การเริม่ตน้การเชือ่มตอ่ GPS ใน
รถยนตอ์าจใชเ้วลานานกวา่
ตัวรับสญัญาณ GPS จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่
ของโทรศัพท ์การใช ้GPS อาจทําใหแ้บตเตอรี่
หมดเร็วขึน้

คาํขอตาํแหนง่
คณุอาจไดร้ับคําขอตําแหน่งจากบรกิารเครอืขา่ยเพือ่ขอรับขอ้มลู
ตําแหน่งของคณุ ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารขอ้มลูตา่งๆ เกีย่วกับ
ขา่วสารในทอ้งถิน่ เชน่ สภาพอากาศหรอืสภาพการจราจร ตาม
ตําแหน่งของโทรศัพทข์องคณุ

เมือ่คณุไดร้ับคําขอตําแหน่ง บรกิารทีส่ง่คําขอนีจ้ะปรากฏขึน้ เลอืก
ยอมรบั เพือ่อนุญาตใหส้ง่ขอ้มลูตําแหน่ง หรอื ปฏเิสธ เพือ่ปฏเิสธ
คําขอ

สถานที่
ดว้ยแอปพลเิคชัน่สถานที่ คณุจะสามารถจัดเก็บขอ้มลู

ตําแหน่งของสถานทีล่งในโทรศัพทไ์ด  ้คณุสามารถจัดเรยีง
ตําแหน่งทีจ่ัดเก็บไวเ้ป็นประเภทตา่งๆ เชน่ ธรุกจิ และเพิม่ราย
ละเอยีดใหก้บัตําแหน่งเหลา่นัน้ได  ้คณุสามารถใชส้ถานทีท่ีจ่ัดเก็บ
ไวก้บัแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ สถานที่
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ตาํแหนง่ใหม ่ — สรา้งสถานทีใ่หม่ ในการขอขอ้มลูตําแหน่ง
สําหรับตําแหน่งปัจจบุันของคณุ ใหเ้ลอืก ตาํแหนง่ปจัจบุนั หาก
ตอ้งการป้อนขอ้มลูตําแหน่งดว้ยตนเอง ใหเ้ลอืก ป้อนดว้ย
ตนเอง

● แกไ้ข  — แกไ้ขสถานทีท่ีจ่ัดเก็บไว ้(เชน่ เพิม่ทีอ่ยู่)
● เพิม่ไปทีป่ระเภท  — เพิม่สถานทีไ่ปยังประเภท เลอืกประเภท
ทีค่ณุตอ้งการเพิม่สถานที่

● สง่  — สง่สถานทีห่นึง่หรอืหลายแหง่ไปยังอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนั
ได ้

การสรา้งประเภทสถานทีใ่หม่ —  บนแท็บประเภท เลอืก ตวั
เลอืก > แกไ้ขประเภท

ขอ้มลู GPS
ขอ้มลู GPS ไดร้ับการออกแบบขึน้เพือ่แสดงขอ้มลูแนะนําเสน้ทาง
ไปยังปลายทางทีไ่ดเ้ลอืกไว ้แลขอ้มลูการเดนิทาง เชน่ ระยะทาง
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โดยประมาณเมือ่ไปถงึปลายทางและระยะเวลาในการเดนิทางโดย
ประมาณ คณุยังสามารถดขูอ้มลูตําแหน่งของทีต่ัง้ปัจจบุันของคณุ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ ขอ้มลู GPS

การต ัง้คา่การจดัตาํแหนง่
การตัง้คา่การจัดตําแหน่งจะกําหนดวธิกีาร เซริฟ์เวอร ์และการตัง้คา่
สญัลักษณ์ทีใ่ชใ้นการระบตุําแหน่ง
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ทีต่ ัง้ และ การจดัตาํแหนง่
การกาํหนดวธิรีะบตุาํแหนง่
ใชต้วัรบัสญัญาณ GPS ทีม่ากบัโทรศพัทเ์ทา่น ัน้ —  เลอืก
GPS แบบผสม

การใช ้GPS แบบชว่ยเหลอื (A-GPS) เพือ่รบัขอ้มลูชว่ยระบุ
ตาํแหนง่จากเซริฟ์เวอรร์ะบตุาํแหนง่ —  เลอืก GPS แบบชว่ย
เหลอื

การใชข้อ้มลูจากเครอืขา่ยมอืถอื (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) —  เลอืก ผา่นเครอืขา่ย
การกาํหนดเซริฟ์เวอรร์ะบตุาํแหนง่
การกาํหนดจดุเชือ่มตอ่และเซริฟ์เวอรร์ะบตุาํแหนง่สําหรบั
การชว่ยระบตุําแหนง่โดยใชเ้ครอืขา่ย —  เลอืก เซริฟ์เวอร ์
ตาํแหนง่ ใชส้ําหรับการชว่ยระบตุําแหน่งโดยใช  ้GPS หรอืเครอื
ขา่ย เซริฟ์เวอรส์ําหรับระบตุําแหน่งอาจถกูกําหนดไวแ้ลว้ลว่งหนา้
ในโทรศัพทข์องคณุโดยผูใ้หบ้รกิาร และคณุอาจไมส่ามารถแกไ้ข
การตัง้คา่ดังกลา่วได ้

การกาํหนดการต ัง้คา่สญัลกัษณ์
การเลอืกระบบมาตรวดัทีใ่ชใ้นการวดัความเร็วและระยะ
ทาง —  เลอืก ระบบมาตรวดั > เมตรกิ หรอื อมิพเิรยีล

การกาํหนดรปูแบบพกิดัทีจ่ะแสดงบนโทรศพัทข์องคณุ — 
เลอืก รปูแบบพกิดั และตัวเลอืกทีต่อ้งการ

13. แผนที่
ภาพรวมแผนที่

 เลอืก เมนู > แผนที่

ยนิดตีอ้นรับเขา้สูแ่ผนที่
แผนทีจ่ะแสดงสถานทีใ่กลเ้คยีง ชว่ยใหค้ณุสามารถวางแผนเสน้
ทางและนําทางคณุไปยังสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการไป
● คน้หาเมอืง ถนน และบรกิาร
● คน้หาเสน้ทางของคณุดว้ยการนําทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้ว

● ตรวจสอบการพยากรณ์อากาศและขอ้มลูทอ้งถิน่อืน่ๆ หากมใีห ้
บรกิาร

หมายเหตุ: การดาวนโ์หลดเนือ้หา เชน่ แผนที,่ ภาพจาก
ดาวเทยีม, ไฟลเ์สยีง, คูม่อืหรอืขอ้มลูจราจรอาจทําใหม้กีารสง่
ขอ้มลูจํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
บรกิารบางประเภทอาจไมม่ใีหใ้ชง้านในบางประเทศ และอาจมใีห ้
ใชง้านเฉพาะในภาษาทีเ่ลอืก บรกิารอาจขึน้อยูก่บัเครอืขา่ย
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ
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การทําแผนทีเ่กอืบทัง้หมดนัน้จะไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและไมเ่สร็จ
สมบรูณ์ในบางอาณาเขต โปรดอยา่เชือ่ถอืตอ่แผนทีท่ีค่ณุ
ดาวนโ์หลดมาเพือ่ใชใ้นโทรศัพทน์ีเ้พยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้
เนือ้หา เชน่ ภาพจากดาวเทยีม คูม่อื ขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพอากาศ
และจราจร รวมทัง้บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งสรา้งขึน้โดยบรษิัทอืน่ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบั Nokia เนือ้หาบางอยา่งอาจไมถ่กูตอ้งแมน่ยําและไม่
สมบรูณ์ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มในการใหบ้รกิาร คณุจงึไมค่วร
อา้งองิเนือ้หาทีก่ลา่วมาขา้งตน้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งเพยีงอยา่ง
เดยีว

การดตูาํแหนง่ของคณุและแผนที่
ดทูีต่ัง้ปัจจบุันของคณุบนแผนที ่และเรยีกดแูผนทีข่องเมอืงและ
ประเทศตา่งๆ
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ของฉนั
เมือ่มกีารเชือ่มตอ่ GPS อยู ่  จะทําเครือ่งหมายตําแหน่งปัจจบุัน
หรอืตําแหน่งทีรู่จ้ักลา่สดุของคณุบนแผนที่ หากสขีองไอคอนจาง
นั่นหมายความวา่ไมม่สีญัญาณ GPS ใหใ้ชง้าน
หากมเีพยีงการหาตําแหน่งตามเซลล์ ID ใหใ้ชง้านเทา่นัน้ รัศมสีี
แดงรอบๆ ไอคอนการหาตําแหน่งจะแสดงพืน้ทีท่ั่วไปทีค่ณุอาจอยู่
ความแมน่ยําของการประมาณคา่จะเพิม่ขึน้ในพืน้ทีม่ปีระชากร
อาศัยเป็นจํานวนมาก

การเลือ่นไปมาในแผนที ่—  ลากแผนทีด่ว้ยนิว้มอืของคณุ ตาม
คา่เริม่ตน้ แผนทีจ่ะหันไปทางทศิเหนอื

ดทูีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุหรอืทีต่ ัง้สดุทา้ยทีค่ณุรูจ้กั —  เลอืก

การขยายหรอืยอ่ —  เลอืก + หรอื -

หากคณุเรยีกดพูืน้ทีท่ีแ่ผนทีใ่นอปุกรณ์ของคณุไมค่รอบคลมุ และ
คณุมกีารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชง้านอยู่ แผนทีใ่หมจ่ะถกูดาวนโ์หลด
โดยอตัโนมัติ
พืน้ทีท่ีค่รอบคลมุของแผนทีจ่ะแตกตา่งกนัไปตามประเทศและ
ภมูภิาค

มมุมองแผนที่

1 — สถานทีท่ีเ่ลอืก
2 — พืน้ทีบ่ง่ชี้
3 — สถานทีท่ีน่่าสนใจ (เชน่ สถานรีถไฟหรอืพพิธิภัณฑ์)
4 — พืน้ทีข่อ้มลู

แผนที่

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์62



การเปลีย่นแปลงลกัษณะของแผนที่
ดแูผนทีใ่นโหมดตา่งๆ เพือ่ใหส้ามารถระบตุําแหน่งของคณุได ้
อยา่งงา่ยดาย
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตาํแหนง่ของฉนั
เลอืก  และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

● มมุมองแผนที ่ — ในมมุมองแผนทีม่าตรฐาน คณุสามารถอา่น
รายละเอยีดตา่งๆ เชน่ ชือ่สถานที ่หรอืหมายเลขมอเตอรเ์วย์ ได ้
อยา่งงา่ยดาย

● มมุมองดาวเทยีม  — สําหรับมมุมองอยา่งละเอยีด เป็นการใช ้
ภาพจากดาวเทยีม

● มมุมองภมูปิระเทศ  — ดปูระเภทภาคพืน้ดนิและระดับความสงู
ทันท ีตัวอยา่งเชน่ เมือ่คณุกําลังเดนิทางในภมูปิระเทศ
ทรุกนัดาร

● 3 มติ ิ — สําหรับมมุมองแบบสมจรงิมากขึน้ เป็นการเปลีย่นมมุ
มองของแผนที่

● จดุสงัเกต  — แสดงอาคารทีม่ชี ือ่เสยีงและสถานทีท่อ่งเทีย่ว
บนแผนที่

● กลางคนื  — ทําใหส้ขีองแผนทีส่ลัว เมือ่เดนิทางในยามคํา่คนื
คณุจะสามารถอา่นแผนทีไ่ดง้า่ยขึน้ในโหมดนี้

การดาวนโ์หลดและอพัเดตแผนที่
หากไมต่อ้งการเสยีคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู ใหด้าวนโ์หลดไฟล์
แผนทีล่า่สดุ และเสยีงแนะนําไปยังคอมพวิเตอรข์องคณุโดยใช ้
แอปพลเิคชัน่ Nokia Ovi Suite จากนัน้ถา่ยโอน และจัดเก็บไปยัง
โทรศัพทข์องคณุ
ในการดาวนโ์หลดและตดิตัง้ Nokia Ovi Suite ลงบนเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ใหไ้ปที ่www.ovi.com

เคล็ดลบั: จัดเก็บแผนทีใ่หมล่งในโทรศัพทข์องคณุกอ่น
การเดนิทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถดแูผนทีโ่ดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตเมือ่เดนิทางไปตา่งประเทศ

เพือ่ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ต ในเมนูหลัก ใหเ้ลอืก  > อนิเทอรเ์น็ต > การ
เชือ่มตอ่ > ออฟไลน์

เกีย่วกบัวธิกีารจดัตาํแหนง่
แผนทีจ่ะแสดงทีต่ัง้ของคณุบนแผนทีโ่ดยใช ้GPS, A-GPS, WLAN
หรอืการจัดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอืของคณุ
Global Positioning System (GPS) เป็นระบบการนําทางดว้ย
ดาวเทยีมซึง่ใชใ้นการคํานวณทีต่ัง้ของคณุ Assisted GPS (A-GPS)
เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยทีส่ง่ขอ้มลู GPS ใหแ้กค่ณุ ซึง่
ปรับปรุงความเร็วและความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่ง
การจัดตําแหน่งดว้ยเครอืขา่ยในพืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) ชว่ย
ปรับปรุงความถกูตอ้งแมน่ยําของการจัดตําแหน่งเมือ่ไมม่สีญัญาณ
GPS โดยเฉพาะเมือ่คณุอยูใ่นอาคารหรอือยูร่ะหวา่งตกึสงู
ดว้ยการจัดตําแหน่งตามรหสัโทรศัพทม์อืถอื ตําแหน่งจะถกูกําหนด
ผา่นเสาอากาศทีโ่ทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุเชือ่มตอ่อยูใ่นขณะนัน้
เมือ่คณุใชแ้ผนทีค่รัง้แรก คณุจะไดร้ับแจง้ใหก้ําหนดจุดเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ตทีจ่ะใชเ้พือ่ดาวนโ์หลดขอ้มลูแผนที่ เชน่ A-GPS หรอื
เชือ่มตอ่กบั WLAN
Global Positioning System (GPS) ดําเนนิการโดยรัฐบาลของ
สหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นผูร้ับผดิชอบความถกูตอ้งแมน่ยําและการ
บํารงุรักษาแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ความถกูตอ้งแมน่ยําของขอ้มลูระบุ
ตําแหน่งสามารถไดร้ับผลกระทบจากการปรับดาวเทยีม GPS ที่
กระทําโดยรัฐบาลสหรัฐ และสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามนโยบาย
GPS ฝ่ายพลเรอืนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกรมการวางแผน
เพือ่การนํารอ่งระบบวทิยแุหง่รัฐบาลกลาง ความถกูตอ้งแมน่ยํายัง
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อาจไดร้ับผลกระทบจากลักษณะทางเรขาคณติทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ
ของดาวเทยีมดว้ย ความพรอ้มใชป้ระโยชนแ์ละคณุภาพของ
สญัญาณ GPS จะไดร้ับผลกระทบจากทีต่ัง้ของคณุ อาคาร สิง่
กดีขวางตามธรรมชาต ิและสภาพอากาศ บรเิวณในอาคารหรอืชัน้
ใตด้นิอาจไมม่สีญัญาณ GPS และสญัญาณอาจออ่นลงเมือ่ผา่น
วสัดตุา่งๆ เชน่ คอนกรตีหรอืโลหะ
GPS ไมส่ามารถนํามาใชเ้พือ่วดัตําแหน่งทีต่ัง้อยา่งละเอยีดแมน่ยํา
ได ้และคณุไมค่วรใชข้อ้มลูทีต่ัง้จากเครือ่งรับ GPS และเครอืขา่ย
วทิยเุซลลลูารเ์พยีงอยา่งเดยีวเพือ่หาตําแหน่งและนําทาง
มเิตอรว์ดัการเดนิทางอาจมขีอ้จํากดัดา้นความถกูตอ้งและขอ้ผดิ
พลาดในการปัดเศษ ความถกูตอ้งแมน่ยําอาจไดร้ับผลกระทบจาก
คณุภาพและบรกิารของสญัญาณ GPS

หมายเหตุ: ในประเทศฝรั่งเศส คณุไดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้
เฉพาะ WLAN ในอาคารเทา่นัน้

การคน้หาตาํแหนง่
แผนทีจ่ะชว่ยใหค้ณุสามารถคน้หาตําแหน่งเฉพาะและธรุกจิ
ประเภทตา่งๆ ทีค่ณุกําลังคน้หา
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ คน้หาสถานที่
1. ป้อนคําคน้หา เชน่ ทีอ่ยูข่องถนน หรอื รหัสไปรษณีย ์ในการลบ

ชอ่งคน้หา ใหเ้ลอืก 

2. เลอืก 

3. เลอืกสถานทีจ่ากรายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีเ่สนอ
ตําแหน่งจะแสดงบนแผนที ่ในการดตูําแหน่งอืน่ๆ ของรายการ
ผลลัพธก์ารคน้หาบนแผนที่ ใหเ้ลอืกลกูศรใดลกูศรหนึง่ทีอ่ยู่
ขา้งพืน้ทีข่อ้มลู ( )

การกลบัสูร่ายการทีม่ขีอ้มลูตรงกนัทีเ่สนอ —  เลอืก รายการ
การคน้หาสถานทีใ่กลเ้คยีงประเภทอืน่ๆ —  เลอืก เรยีกดู
ประเภท และประเภท เชน่ แหลง่รา้นคา้ ทีพ่ัก หรอืการขนสง่
หากไมพ่บผลลัพธก์ารคน้หา โปรดตรวจสอบวา่การสะกดของคํา
คน้หาถกูตอ้งหรอืไม่ ปัญหาเกีย่วกบัการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตของ
คณุอาจสง่ผลตอ่ผลลัพธเ์มือ่ทําการคน้หาออนไลนไ์ดเ้ชน่กนั
ในการหลกีเลีย่งคา่ใชจ้า่ยในการถา่ยโอนขอ้มลู คณุยังสามารถรับ
ผลลัพธก์ารคน้หาโดยไมต่อ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได  ้หากคณุมี
แผนทีข่องพืน้ทีท่ีค่น้หาอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ ในการตรวจสอบ
ใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุไมไ่ดท้ําการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต  ใน
เมนูหลัก ใหเ้ลอืก  > อนิเทอรเ์น็ต > การเชือ่มตอ่ > ออฟ
ไลน์

การดรูายละเอยีดของตาํแหนง่
ดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัตําแหน่งหรอืสถานทีน่ัน้ เชน่ โรงแรมหรอื
รา้นอาหาร หากมใีหใ้ชง้าน
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตําแหนง่ของฉนั

ดรูายละเอยีดของสถานที ่—  เลอืกสถานที ่พืน้ทีข่อ้มลูของ
สถานทีน่ัน้ ( ) และ แสดงรายละเอยีด

การจดัอนัดบัสถานที ่—  เลอืกสถานที ่พืน้ทีข่อ้มลูของสถานที่
นัน้ ( ), แสดงรายละเอยีด และใหด้าวเพือ่จัดลําดับ ตัวอยา่ง
เชน่ ในการจัดอันดับสถานทีด่ว้ยคะแนน 3 ใน 5 ดาว ใหเ้ลอืกดาว
ดวงทีส่าม ในการจัดอนัดับสถานที่ คณุจะตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
เมือ่คณุคน้หาสถานทีท่ีไ่มม่อียูห่รอืมขีอ้มลูทีไ่มเ่หมาะสมหรอืราย
ละเอยีดทีไ่มถ่กูตอ้ง เชน่ ขอ้มลูทีต่ดิตอ่หรอืตําแหน่งไมถ่กูตอ้ง เรา
ขอแนะนําใหค้ณุรายงานความผดิพลาดนีต้อ่ Nokia

แผนที่
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การรายงานขอ้มลูทีไ่มถ่กูตอ้ง —  เลอืกสถานทีแ่ละพืน้ทีข่อ้มลู
ของสถานทีน่ัน้ ( ) และเลอืก แสดงรายละเอยีด > รายงาน
สถานทีน่ ี ้และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม ในการรายงานสถานที่ คณุจะ
ตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การจดัเก็บสถานทีแ่ละเสน้ทาง
จัดเก็บทีอ่ยู่ สถานทีน่่าสนใจ และเสน้ทาง เพือ่ใหค้ณุสามารถใช ้
งานไดอ้ยา่งรวดเร็วในภายหลัง
เลอืก เมน ู> แผนที่
การจดัเก็บสถานที่
1. ในมมุมองแผนที ่ใหแ้ตะทีต่ําแหน่ง ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอื

ที ่ใหเ้ลอืก คน้หา
2. แตะพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่( )

3. เลอืก เก็บสถานที่
การจดัเก็บเสน้ทาง
1. ในมมุมองแผนที ่ใหแ้ตะทีต่ําแหน่ง ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอื

ที ่ใหเ้ลอืก คน้หา
2. แตะพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่( )

3. ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่ในเสน้ทาง
4. เลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม
5. เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวัเลอืก > จดัเก็บเสน้ทาง
การดสูถานทีแ่ละเสน้ทางทีจ่ดัเก็บไวข้องคณุ —  เลอืก
รายการโปรด > สถานที ่หรอื เสน้ทาง

การดแูละจดัระเบยีบสถานทีห่รอืเสน้ทาง
ใชร้ายการโปรดของคณุเพือ่เขา้ถงึสถานทีแ่ละเสน้ทางทีค่ณุจัด
เก็บไดอ้ยา่งรวดเร็ว
จัดกลุม่สถานทีแ่ละเสน้ทางลงในชดุสะสม ตัวอยา่งเชน่ ขณะ
วางแผนการเดนิทาง
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ รายการโปรด
ดสูถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวบ้นแผนที่
1. เลอืก สถานที่
2. ไปทีส่ถานที่
3. เลอืก แสดงบนแผนที่
ในการกลับสูร่ายการของสถานทีท่ีจ่ัดเก็บไว  ้ใหเ้ลอืก รายการ
การสรา้งชุดสะสม —  เลอืก สรา้งชุดสะสมใหม่ และป้อนชือ่ชดุ
สะสม

เพิม่สถานทีท่ ีจ่ดัเก็บไวล้งในชุดสะสม
1. เลอืก สถานที ่และสถานที่
2. เลอืก จดัเรยีงชุดสะสม
3. เลอืก ชุดสะสมใหม ่และชดุสะสมทีม่อียู่

การสง่สถานทีไ่ปใหเ้พือ่นของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการแบง่ดขูอ้มลูสถานทีก่บัเพือ่นของคณุ ใหส้ง่ราย
ละเอยีดเหลา่นีไ้ปยังโทรศัพทข์องพวกเขาโดยตรง
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ตําแหนง่ของฉนั
การสง่สถานทีไ่ปยงัอปุกรณ์ทีร่องรบัของเพือ่น —  เลอืกทีต่ัง้
แตะพืน้ทีข่อ้มลูของทีต่ัง้ ( ) และเลอืก สง่

แผนที่
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การใชเ้สยีงแนะนํา
เสยีงแนะนํา หากมอียูส่ําหรับภาษาของคณุ จะชว่ยคณุคน้หาเสน้
ทางไปยังจดุหมายปลายทาง ใหค้ณุสนุกกบัการเดนิทาง
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั หรอื เดนิ
เมือ่คณุใชก้ารนําทางทางรถยนตห์รอืการเดนิเทา้เป็นครัง้แรก
เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกภาษาของเสยีงแนะนํา และดาวนโ์หลด
ไฟลเ์สยีงแนะนําทีเ่หมาะสม
หากคณุเลอืกภาษาทีม่ชี ือ่ถนน ระบบจะพดูชือ่ถนนดว้ย เสยีง
แนะนําอาจไมม่ใีหบ้รกิารในภาษาของคณุ

การเปลีย่นภาษาของเสยีงแนะนํา —  ในมมุมองหลัก เลอืก
 > การนําทาง > การนําทางการขบัรถ หรอื การนํา

ทางการเดนิ และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเลน่เสยีงแนะนําซํา้สําหรบัการนําทางทางรถยนต  ์—  ใน
หนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ทําซํา้

การปรบัระดบัเสยีงของเสยีงแนะนําสําหรบัการนําทางทาง
รถยนต ์—  ในหนา้จอการนําทาง เลอืก ตวัเลอืก > ระดบัเสยีง

ขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการทศิทางแบบเลีย้วตอ่เลีย้วขณะขับรถ แผนทีจ่ะชว่ย
นําคณุสูจุ่ดหมายปลายทาง
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบัรถ

การขบัรถสูจ่ดุหมายปลายทาง —  เลอืก ต ัง้คา่ปลายทาง และ
ตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การขบัรถสูบ่า้นของคณุ —  เลอืก ขบักลบับา้น

เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น ในครัง้แรก คณุจะ
ไดร้ับแจง้ใหร้ะบตุําแหน่งบา้นของคณุ ในการเปลีย่นแปลงตําแหน่ง
บา้นภายหลัง ใหป้ฏบิัตดิังตอ่ไปนี้
1. ในมมุมองหลัก เลอืก 

2. เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3. เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: ในการขับรถโดยไมม่กีารตัง้คา่ปลายทาง ให ้
เลอืก แผนที ่ตําแหน่งของคณุจะถกูแสดงอยูก่ลางแผนที่
ขณะทีค่ณุกําลังเดนิทาง

การเปลีย่นมมุมองขณะนําทาง —  ปัดหนา้จอ และเลอืก มมุ
มอง 2 มติ,ิ มมุมอง 3 มติ,ิ มมุมองลกูศร หรอื ภาพรวมเสน้ทาง
ควรปฏบิัตติามกฎหมายทอ้งถิน่ ไมค่วรใชม้อืจับสิง่อืน่ใด เมือ่คณุ
ขับขีย่านพาหนะอยู่ สิง่สําคัญอนัดับแรกทีค่ณุควรคํานงึในขณะ
ขับขีย่านพาหนะ คอื ความปลอดภัยบนทอ้งถนน

หนา้จอการนําทาง

แผนที่
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1 — เสน้ทาง
2 — ทีต่ัง้และทศิทางของคณุ
3 — เข็มทศิ
4 — แถบขอ้มลู (ความเร็ว ระยะทาง เวลา)

การรบัขอ้มลูการจราจรและความ
ปลอดภยั
ยกระดับประสบการณ์ขับขีข่องคณุดว้ยขอ้มลูแบบเรยีลไทมเ์กีย่ว
กบัสภาพจราจร ความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัชอ่งทางเดนิรถ และการ
เตอืนขดีจํากดัความเร็ว หากมบีรกิารนีใ้นประเทศหรอืภมูภิาคของ
คณุ
เลอืก เมน ู> แผนที ่และ ขบั
การดสูภาพการจราจรบนแผนที ่—  ระหวา่งการนําทางการขับ
รถ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร สภาพการจราจรจะปรากฏ
เป็นรปูสามเหลีย่มและเสน้ตรง

การอพัเดตขอ้มลูจราจร —  เลอืก ตวัเลอืก > ขอ้มลูจราจร >
อพัเดตขอ้มลูจราจร
ขณะวางแผนเสน้ทาง คณุสามารถตัง้คา่อปุกรณ์ใหห้ลกีเลีย่งสภาพ
จราจรตดิขัดหรอืถนนทีก่ําลังทําการซอ่มบํารงุ

การหลกีเลีย่งสภาพการจราจร —  ในหนา้จอหลัก ใหเ้ลอืก 
และ การนําทาง > เปลีย่นเสน้ทางเนือ่งจากสภาพจราจร
ตําแหน่งของกลอ้งจับความเร็วอาจแสดงบนเสน้ทางของคณุขณะ
นําทางได ้หากเปิดใชง้านคณุสมบัตนิี้ เขตปกครองศาลบางแหง่ไม่
อนุญาตใหใ้ชห้รอืจํากดัการใชง้านขอ้มลูทีต่ัง้ของกลอ้งจับ
ความเร็ว Nokia ไมข่อรับผดิชอบตอ่ความถกูตอ้งแมน่ยํา หรอื
ผลลัพธจ์ากการใชข้อ้มลูทีต่ัง้ของกลอ้งจับความเร็ว

เดนิสูจ่ดุหมายปลายทางของคณุ
เมือ่คณุตอ้งการทศิทางเพือ่เดนิทางตามเสน้ทางการเดนิ  แผนทีจ่ะ
นําทางคณุผา่นจตรุัส และผา่นสวนสาธารณะ เขตคนเดนิเทา้ และ
แมแ้ตศ่นูยก์ารคา้
เลอืก เมน ู> แผนที่

การเดนิสูจ่ดุหมายปลายทาง —  เลอืก ต ัง้คา่ปลายทาง และตัว
เลอืกทีเ่หมาะสม

การเดนิกลบับา้นของคณุ —  เลอืก เดนิกลบับา้น
เมือ่คณุเลอืก ขบักลบับา้น หรอื เดนิกลบับา้น ในครัง้แรก คณุจะ
ไดร้ับแจง้ใหร้ะบตุําแหน่งบา้นของคณุ ในการเปลีย่นแปลงตําแหน่ง
บา้นภายหลัง ใหป้ฏบิัตดิังตอ่ไปนี้
1. ในมมุมองหลัก เลอืก 

2. เลอืก การนําทาง > ตาํแหนง่บา้น > ระบใุหม่
3. เลอืกตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

เคล็ดลบั: ในการเดนิโดยไมม่กีารตัง้คา่ปลายทาง ใหเ้ลอืก
แผนที ่ตําแหน่งของคณุจะถกูแสดงอยูก่ลางแผนทีข่ณะที่
คณุกําลังเดนิทาง

การวางแผนเสน้ทาง
วางแผนการเดนิทางของคณุ และสรา้งเสน้ทางรวมถงึดเูสน้ทางดัง
กลา่วบนแผนทีก่อ่นเริม่ตน้เดนิทาง
เลอืก เมน ู> แผนที่
การสรา้งเสน้ทาง
1. ในมมุมองแผนที ่ใหแ้ตะทีต่ําแหน่ง ในการคน้หาทีอ่ยูห่รอื

ที ่ใหเ้ลอืก คน้หา

แผนที่
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2. แตะพืน้ทีข่อ้มลูของสถานที ่( )

3. เลอืก เพิม่ในเสน้ทาง
4. ในการเพิม่จุดเสน้ทางอืน่ ใหเ้ลอืก เพิม่จดุเสน้ทางใหม่ และ

ตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การเปลีย่นลาํดบัของจดุเสน้ทาง
1. เลอืกจดุเสน้ทาง
2. เลอืก ยา้ย
3. แตะสถานทีท่ีค่ณุตอ้งการยา้ยจุดเสน้ทางไป

การแกไ้ขตําแหนง่ของจดุเสน้ทาง —  แตะจดุเสน้ทาง และ
เลอืก แกไ้ข และตัวเลอืกทีเ่หมาะสม

การดเูสน้ทางบนแผนที ่—  เลอืก แสดงเสน้ทาง
การนําทางไปยงัปลายทาง —  เลอืก แสดงเสน้ทาง > ตวั
เลอืก > เร ิม่ขบั หรอื เร ิม่เดนิ
การเปลีย่นการต ัง้คา่สาํหรบัเสน้ทาง
การตัง้คา่เสน้ทางจะมผีลตอ่การแนะนําการนําทางและวธิกีารแสดง
เสน้ทางบนแผนที่
1. ในมมุมองนักวางแผนการเดนิทาง ใหเ้ปิดแท็บ ตัง้คา่ ในการ

เปิดใชม้มุมองนักวางแผนการเดนิทางจากหนา้จอการนําทาง
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > จดุเสน้ทาง หรอื รายการจดุเสน้ทาง

2. ตัง้คา่โหมดการขนสง่เป็น ขบัรถ หรอื เดนิ หากคณุเลอืก เดนิ
ถนนทางเดยีวจะเป็นถนนสายปกติ และคณุสามารถใชเ้สน้ทาง
เดนิเทา้และเสน้ทางผา่นสวนสาธารณะ และศนูยก์ารคา้ได ้

3. เลอืกตัวเลอืกทีต่อ้งการ

เลอืกโหมดการเดนิ —  เปิดแท็บ ตัง้คา่ และเลอืก เดนิ > เสน้
ทางทีต่อ้งการ > ถนน หรอื เสน้ตรงเสน้ตรง มปีระโยชนต์อ่
ภมูปิระเทศทีม่สีภาพทรุกนัดาร เนือ่งจากแท็บดังกลา่วจะชว่ยแสดง
ทศิทางการเดนิ

การใชเ้สน้ทางขบัรถทีเ่ร็วกวา่หรอืส ัน้กวา่ —  เปิดแท็บ ตัง้คา่
และเลอืก ขบัรถ > การเลอืกเสน้ทาง > เสน้ทางทีเ่ร็วกวา่ หรอื
เสน้ทางทีใ่กลก้วา่
การใชเ้สน้ทางขบัรถทีด่ที ีส่ดุ —  เปิดแท็บ ตัง้คา่ และเลอืก ขบั
รถ > การเลอืกเสน้ทาง > เหมาะสม เสน้ทางขับรถทีด่ทีีส่ดุจะ
รวมความไดเ้ปรยีบของทัง้เสน้ทางทีส่ัน้กวา่และเร็วกวา่
นอกจากนี้ คณุยังสามารถเลอืกเพือ่ใชห้รอืหลกีเลีย่งการใช ้
มอเตอรเ์วย ์ทางดว่น หรอืเรอืขา้มฟาก

14. การเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุมตีัวเลอืกตา่งๆ มากมายสําหรับการเชือ่มตอ่กบั
อนิเทอรเ์น็ตหรอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้หรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอร์

การเชือ่มตอ่ขอ้มลูและจดุเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) เชน่ GPRS ในเครอืขา่ย GSM หากคุณใช ้
โทรศัพทใ์นเครอืขา่ย GSM และ 3G คณุจะสามารถเชือ่มตอ่ขอ้มลู

การเชือ่มตอ่
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หลายจดุไดใ้นเวลาเดยีวกนั และจุดเชือ่มตอ่สามารถใชก้ารเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูรว่มกนัได ้ในเครอืขา่ย 3G การเชือ่มตอ่ขอ้มลูจะยังคงเปิด
ใชง้านอยูร่ะหวา่งทีค่ณุใชส้ายสนทนา
คณุยังสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู WLAN การเชือ่มตอ่ LAN แบบ
ไรส้าย สามารถทําไดท้ลีะครัง้ แตส่ามารถใชแ้อปพลเิคชัน่ไดห้ลาย
ตัวในจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเพยีงจดุเดยีว
ในการเชือ่มตอ่ขอ้มลู คณุจะตอ้งใชจ้ดุเชือ่มตอ่ คณุสามารถ
กําหนดชนดิตา่งๆ ของจดุเชือ่มตอ่ไดด้ังนี้
● จดุเชือ่มตอ่ MMS ใชส้ง่และรับขอ้ความมัลตมิเีดยี
● จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) เพือ่สง่และรับอเีมลและเชือ่มตอ่
กบัอนิเทอรเ์น็ต

กรณุาตรวจสอบกบัผูใ้หบ้รกิารของคณุวา่ตอ้งใชจุ้ดเชือ่มตอ่
ประเภทใดสําหรับการเขา้ใชบ้รกิารทีค่ณุตอ้งการ โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเพือ่ดขูอ้มลูเกีย่วกบัการใชง้านและการเป็นสมาชกิบรกิาร
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

การต ัง้คา่เครอืขา่ย
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > เครอืขา่ย
โทรศัพทข์องคณุสามารถสลับไปมาระหวา่งเครอืขา่ย GSM และ
UMTS ไดโ้ดยอตัโนมัต ิเครอืขา่ย GSM จะแสดงดว้ย  เครอืขา่ย
UMTS จะแสดงดว้ย 

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● โหมดระบบ  — เลอืกเครอืขา่ยทีต่อ้งการใช ้หากคุณเลอืก
โหมดคู ่โทรศัพทจ์ะใชร้ะบบเครอืขา่ย GSM หรอื UMTS โดย
อตัโนมัต ิทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัพารามเิตอรข์องเครอืขา่ยและขอ้ตกลง
ในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยระหวา่งผูใ้หบ้รกิารระบบไรส้าย
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุเพือ่ขอทราบขอ้มลูเพิม่

เตมิและคา่ใชจ้า่ยบรกิารขา้มเครอืขา่ย ตัวเลอืกนีจ้ะปรากฏขึน้
เมือ่ผูใ้หบ้รกิารระบบไรส้ายสนับสนุนเทา่นัน้
ขอ้ตกลงในการใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยเป็นขอ้ตกลงระหวา่งผู ้
ใหบ้รกิารตัง้แตส่องรายขึน้ไป สําหรับการอนุญาตใหผู้ใ้ชข้องผู ้
ใหบ้รกิารรายหนึง่ใชบ้รกิารของผูใ้หบ้รกิารอกีรายหนึง่ได ้

● การเลอืกระบบ  — เลอืก อตัโนมตั ิเพือ่ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หา
และเลอืกเครอืขา่ยทีใ่ชง้านได ้หรอื ดว้ยตนเอง เพือ่เลอืกเครอื
ขา่ยจากรายการดว้ยตัวเอง หากการเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย
ทีเ่ลอืกไวเ้องสิน้สดุลง โทรศัพทจ์ะสง่เสยีงเตอืนขอ้ผดิพลาดนี้
และขอใหค้ณุเลอืกระบบอกีครัง้ ระบบทีเ่ลอืกจะตอ้งมขีอ้ตกลง
เกีย่วกบัการโทรขา้มระบบกบัระบบเครอืขา่ยหลักของคณุ

● แสดงขอ้มลูระบบ  — กําหนดใหเ้ครือ่งแสดงขอ้มลู เมือ่ใชใ้น
ระบบเครอืขา่ยโทรศัพทท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยแีบบ Micro Cellular
Network (MCN) และเพือ่ใชง้านการรับขอ้มลูโทรศัพท์

LAN ไรส้าย 
โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถตรวจจับและเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยใน
พืน้ทีแ่บบไรส้าย (WLAN) เมือ่ใช ้WLAN คณุสามารถเชือ่มตอ่
โทรศัพทข์องคณุกบัอนิเทอรเ์น็ตและอปุกรณ์ทีม่กีารสนับสนุน
WLAN ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

เกีย่วกบั WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) จะตอ้งมกีารเชือ่มตอ่
WLAN ดังกลา่วอยูใ่นสถานทีท่ีค่ณุอยู่ และโทรศัพทข์องคณุจะตอ้ง
เชือ่มตอ่กบั WLAN ดังกลา่ว มกีารป้องกนั WLAN บางรายการไว ้
และคณุตอ้งใชค้ยีก์ารเขา้ใชจ้ากผูใ้หบ้รกิารเพือ่เชือ่มตอ่กบั WLAN
เหลา่นี้

หมายเหตุ: การใช ้WLAN อาจถกูจํากดัในบางประเทศ
ตัวอยา่งเชน่ ในประเทศฝรั่งเศส คณุจะไดร้ับอนุญาตใหใ้ช ้WLAN

การเชือ่มตอ่
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ภายในอาคารเทา่นัน้ สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่เจา้หนา้ที่
ในทอ้งทีข่องคณุ
คณุสมบัตทิีใ่ช ้WLAN หรอืทีไ่ดร้ับอนุญาตใหท้ํางานในพืน้หลัง
ระหวา่งการใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ จะทําใหส้ิน้เปลอืงแบตเตอรีม่ากขึน้
และลดอายกุารใชง้านแบตเตอรีล่ง
โทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัต ิWLAN ตอ่ไปนี:้
● มาตรฐาน IEEE 802.11b/g และมาตรฐาน WAPI
● ทํางานที ่2.4 GHz
● Wired Equivalent Privacy (WEP) ทีม่คียีไ์มเ่กนิ 128 บติ

และวธิกีารตรวจสอบความถกู
ตอ้ง 802.1x สามารถใชฟ้ังกช์นัเหล่านีไ้ดต้่อเมือ่ไดร้ับการ
สนับสนุนจากเครอืขา่ยเทา่นัน้

ขอ้สําคญั: ควรเปิดใชง้านการเขา้รหสัวธิใีดวธิหีนึง่ที่
สามารถใชไ้ดเ้สมอ เพือ่เพิม่ความปลอดภัยเมือ่เชือ่มต่อกบั LAN
แบบไรส้าย การใชร้ะบบการเขา้รหสัจะชว่ยลดความเสีย่งจากการ
เขา้ใชข้อ้มลูของคณุโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตได ้

การเชือ่มตอ่ WLAN
ในการใชก้ารเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุตอ้งสรา้งจุดเชือ่ม
ตอ่อนิเทอรเ์น็ต (IAP) สําหรับ WLAN ใชจ้ดุเชือ่มตอ่สําหรับแอป
พลเิคชัน่ทีจ่ําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
การเชือ่มตอ่ WLAN จะถกูสรา้งขึน้เมือ่คณุสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
โดยใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN การเชือ่มตอ่ WLAN ทีใ่ช ้
งานอยูจ่ะสิน้สดุลงเมือ่คณุตัดการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
คณุสามารถใช ้WLAN ในระหวา่งใชส้ายสนทนาหรอืเมือ่เปิดใช ้
ขอ้มลูแพคเก็ต คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีม่จีดุเชือ่มตอ่
WLAN ไดเ้พยีงจุดเดยีวในแตล่ะครัง้ แตแ่อปพลเิคชัน่ตา่งๆ
สามารถใชจ้ดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตเดยีวกนั

เมือ่โทรศัพทข์องคณุใชร้ปูแบบออฟไลน์ คณุยังคงสามารถใชง้าน
WLAN ได ้(ถา้ม)ี โปรดปฏบิัตติามขอ้กําหนดดา้นความปลอดภัยที่
มผีลบังคับใชเ้มือ่สรา้งและใชก้ารเชือ่มตอ่ WLAN

เคล็ดลบั: ในการตรวจสอบทีอ่ยู่ Media Access Control
(MAC) เฉพาะทีร่ะบเุครือ่งของคณุ ใหเ้ปิดแป้นหมนุ และ
ป้อน *#62209526#

ตวัชว่ยสรา้ง WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย
ตัวชว่ยสรา้ง WLAN ชว่ยใหค้ณุเชือ่มตอ่กบั LAN ไรส้ายและจัดการ
กบัการเชือ่มตอ่ LAN ไรส้ายของคณุ

หากการคน้หาพบ WLAN ในการสรา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต
(IAP) สําหรับการเชือ่มตอ่ และเริม่เว็บเบราเซอรโ์ดยใช ้IAP นี ้ให ้
เลอืกการเชือ่มตอ่และ เร ิม่ตน้การเรยีกดเูว็บ
หากคณุเลอืกเครอืขา่ย WLAN ทีม่กีารรับรอง เครือ่งจะใหค้ณุป้อน
รหสัผา่นทีเ่กีย่วขอ้ง หากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยทีถ่กูซอ่นไว ้
คณุตอ้งพมิพช์ือ่เครอืขา่ย (Service Set Identifier, SSID) ทีถ่กู
ตอ้งกอ่น

หากคณุมเีว็บเบราเซอรท์ีก่ําลังทํางานโดยใชก้ารเชือ่มตอ่  WLAN
ทีใ่ชง้านอยูใ่นปัจจบุัน ในการกลับไปยังเว็บเบราเซอร์ เลอืก เรยีก
ดเูว็บตอ่ไป ในการสิน้สดุการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้านอยู่ เลอืกการเชือ่ม
ตอ่และ ตดัการเชือ่มตอ่ WLAN

จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย
กรอง WLAN จากรายการของเครอืขา่ยทีพ่บ —  เลอืก ตวั
เลอืก > ตวักรองเครอืขา่ย WLAN เครอืขา่ยทีเ่ลอืกจะไม่
ปรากฏขึน้ในครัง้ตอ่ไปทีต่ัวชว่ย WLAN คน้หา WLAN

การเชือ่มตอ่
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การดรูายละเอยีดของเครอืขา่ย —  เลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีด หากคณุเลอืกการเชือ่มตอ่ทีใ่ชง้าน รายละเอยีดของการ
เชือ่มตอ่จะปรากฏขึน้

โหมดการทํางาน
โหมดการทํางานใน WLAN แบง่ออกเป็นสองโหมด ดังนี:้ โหมด
โครงสรา้งพืน้ฐานและโหมดเฉพาะกจิ
การทํางานในโหมดโครงสรา้งพืน้ฐานจะอนุญาตใหม้กีารสือ่สาร
สองชนดิ: อปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่เขา้หากนัโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็น
จดุเชือ่มตอ่ WLAN หรอือปุกรณ์ไรส้ายเชือ่มตอ่เขา้กับเครอืขา่ย
LAN แบบมสีายโดยผา่นอปุกรณ์ทีเ่ป็นจดุเชือ่มตอ่ WLAN
ในโหมดการทํางานแบบเฉพาะกจิ โทรศัพทจ์ะสามารถสง่และรับ
ขอ้มลูกบัโทรศัพทอ์กีเครือ่งหนึง่ไดโ้ดยตรง

การต ัง้คา่ LAN ไรส้าย
ในการตัง้คา่ LAN ไรส้าย (WLAN) คณุสามารถระบวุา่จะใหเ้ครือ่ง
แสดงสญัลักษณ์ WLAN เมือ่มเีครอืขา่ยพรอ้มใชง้านหรอืไม่ รวมถงึ
กําหนดความถีข่องการสแกนหาเครอืขา่ยได  ้คณุยังสามารถระบวุา่
จะใหม้กีารทดสอบการเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตหรอืไม่ รวมถงึวธิกีาร
ทดสอบ และดกูารตัง้คา่ WLAN ขัน้สงูได ้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไรส้าย >
ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
การแสดง  เมือ่ม ีWLAN ใชง้านได ้—  เลอืก แสดงความ
พรอ้ม WLAN > ใช่

การต ัง้คา่ความถีท่ ีจ่ะใหโ้ทรศพัทค์น้หา WLAN ทีใ่ชง้าน
ได ้—  เลอืก แสดงความพรอ้ม WLAN > ใช ่และ สแกน
สําหรบัเครอืขา่ย

การกาํหนดการต ัง้คา่ทดสอบความสามารถในการเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต —  เลอืก ทดสอบเชือ่มตอ่เน็ต และเลอืกวา่จะให ้
ทดสอบโดยอตัโนมัตหิรอืหลังการยนืยัน หรอืไมใ่หท้ดสอบเลย
หากทดสอบการเชือ่มตอ่สําเร็จ เครือ่งจะจัดเก็บจดุเชือ่มตอ่ไวใ้น
รายการปลายทางอนิเทอรเ์น็ต

การดกูารต ัง้คา่ข ัน้สงู —  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ข ัน้สูง ขอ
แนะนําไมใ่หค้ณุแกไ้ขการตัง้คา่ WLAN ขัน้สงู

จดุเชือ่มตอ่
การสรา้งจดุเชือ่มตอ่ใหม่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง
คณุอาจไดร้ับคา่ทีต่อ้งตัง้สําหรับจดุเชือ่มตอ่ในรปูแบบของ
ขอ้ความจากผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หบ้รกิารอาจตัง้คา่จดุเชือ่มตอ่บางจดุ
หรอืทัง้หมดใหก้บัโทรศัพทข์องคณุไวล้ว่งหนา้แลว้ และคณุอาจไม่
สามารถเปลีย่นแปลง สรา้ง แกไ้ขหรอืลบคา่เหลา่นัน้ได ้
1. เลอืก จดุเชือ่มตอ่

2. โทรศัพทจ์ะขอใหต้รวจสอบการเชือ่มตอ่ทีใ่ชไ้ด  ้หลังการคน้หา
การเชือ่มตอ่ทีม่อียูแ่ลว้จะปรากฏขึน้ และจดุเชือ่มตอ่ใหมจ่ะใช ้
รว่มกนักบัการเชือ่มตอ่ดังกลา่วได  ้หากคณุขา้มขัน้ตอนนี้
เครือ่งจะขอใหค้ณุเลอืกวธิกีารเชือ่มตอ่และระบกุารตัง้คา่ที่
จําเป็น

หากตอ้งการดจูดุเชือ่มตอ่ทีจ่ัดเก็บอยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก
กลุม่จดุเชือ่มตอ่ กลุม่จดุเชือ่มตอ่ตา่งๆ มดีังนี้

   จดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต

   จดุเชือ่มตอ่ขอ้ความมัลตมิเีดยี

   จดุเชือ่มตอ่ WAP
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   จดุเชือ่มตอ่ทีไ่มไ่ดจ้ําแนกประเภท

ประเภทของกลุม่จดุเชือ่มตอ่ตา่งๆ จะแสดงดังนี้
   จดุเชือ่มตอ่ทีไ่ดร้ับการป้องกนั

   จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

   จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN)

การจดัการกลุม่จดุเชือ่มตอ่
ในการหลกีเลีย่งการเลอืกจดุเชือ่มตอ่เดยีวทกุครัง้ทีเ่ครือ่งเชือ่มตอ่
กบัเครอืขา่ย คณุสามารถสรา้งกลุม่ทีม่จีุดเชือ่มตอ่หลายจุดเพือ่
เชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย และกําหนดลําดับการใชง้านจดุเชือ่มตอ่
เหลา่นัน้ ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถเพิม่จดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย
(WLAN) และจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตลงในกลุม่จดุเชือ่มตอ่
อนิเทอรเ์น็ต แลว้ใชก้ลุม่ดังกลา่วในการเรยีกดเูว็บได  ้หากคณุ
กําหนดใหค้วามสําคัญของ WLAN เป็นลําดับแรก โทรศัพทจ์ะเชือ่ม
ตอ่กบัอนิเทอรเ์น็ตผา่น WLAN ถา้มใีหเ้ลอืกใช ้และจะเชือ่มตอ่ผา่น
ขอ้มลูแพคเก็ตแทนถา้ไมม่ใีหเ้ลอืกใช ้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง
การสรา้งกลุม่จดุเชือ่มตอ่ใหม่ —  เลอืก ตวัเลอืก > จดัการ >
ปลายทางใหม่
การเพิม่จดุเชือ่มตอ่ลงในกลุม่จดุเชือ่มตอ่ —  เลอืกกลุม่ และ
ตวัเลอืก > จดุเชือ่มตอ่ใหม่
การคดัลอกจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตทีม่อียูจ่ากกลุม่อืน่ — 
เลอืกกลุม่ และไปยังจุดเชือ่มตอ่เพือ่ทําการคัดลอก จากนัน้เลอืก
ตวัเลอืก > จดัวาง > คดัลอกไปปลายทางอืน่

การเปลีย่นลําดบัความสําคญัของจดุเชือ่มตอ่ภายในกลุม่ — 
เลอืก ตวัเลอืก > จดัวาง > เปลีย่นความสําคญั

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุ
เชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนํา

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต —  เลอืกกลุม่จดุเชือ่มตอ่
และจดุเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนําจากผูใ้ห ้
บรกิารของคณุ
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ชือ่จดุเชือ่มตอ่  — คณุสามารถขอรับชือ่จดุเชือ่มตอ่ไดจ้ากผู ้
ใหบ้รกิารของคณุ

● ชือ่ผูใ้ช ้ — คณุอาจตอ้งมชีือ่ผูใ้ชเ้พือ่ทําการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
และปกตแิลว้ผูใ้หบ้รกิารของคณุจะเป็นผูใ้หช้ือ่ผูใ้ชน้ี้

● แจง้ใหใ้สร่หสัผา่น  — หากคณุตอ้งป้อนรหสัผา่นใหมท่กุครัง้ที่
ล็อคเขา้เซริฟ์เวอร ์หรอืหากคณุไมต่อ้งการบันทกึรหัสผา่นของ
คณุในโทรศัพท ์ใหเ้ลอืก ใช่

● รหสัผา่น  — รหสัผา่นอาจจําเป็นตอ้งใชใ้นการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ซึง่โดยปกตจิะไดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ

● การตรวจสอบความถกูตอ้ง  — หากตอ้งการสง่รหสัผา่นทีม่ี
การเขา้รหสัของคณุเสมอ ใหเ้ลอืก รบัรอง หากตอ้งการสง่รหสั
ผา่นทีม่กีารเขา้รหสัของคณุเมือ่ทําได  ้ใหเ้ลอืก ปกติ

● โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บหรอืทีอ่ยูข่องศนูยข์อ้ความมัลตมิเีดยี
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัจดุเชือ่มตอ่ทีค่ณุตัง้คา่อยู่

● ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งเชือ่มตอ่กบัปลายทางโดยใช ้
จดุเชือ่มตอ่นีห้ลังการยนืยันหรอืโดยอตัโนมัติ

การแกไ้ขการต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ตข ัน้สงู — 
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ช ัน้สงู
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ประเภทระบบเครอืขา่ย  — เลอืกประเภทโปรโตคอล
อนิเทอรเ์น็ตเพือ่ถา่ยโอนขอ้มลูไปยังเครือ่งและจากเครือ่ง การ
ตัง้คา่อืน่ๆ ขึน้อยูก่บัประเภทของเครอืขา่ยทีเ่ลอืก
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● ทีอ่ยู ่IP ของโทรศพัท ์(สําหรับ IPv4 เทา่นัน้) — ป้อนทีอ่ยู ่IP
ของโทรศัพทข์องคณุ

● ทีอ่ยู ่DNS  — ป้อนทีอ่ยู่ IP ของเซริฟ์เวอร ์DNS หลักและรอง
หากผูใ้หบ้รกิารของคณุกําหนดไว  ้โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตของคณุเพือ่ขอรับทีอ่ยูเ่หลา่นี้

● ทีอ่ยูเ่ซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่ — ป้อนทีอ่ยูข่องเซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี ่
● หมายเลขพอรต์พร็อกซี ่ — ป้อนหมายเลขพอรต์ของ
เซริฟ์เวอรพ์ร็อกซี่

การต ัง้คา่จดุเชือ่มตอ่ WLAN
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ปลายทาง > จดุ
เชือ่มตอ่ และทําตามคําแนะนํา

การแกไ้ขจดุเชือ่มตอ่ LAN ไรส้าย (WLAN) —  เลอืกกลุม่จุด
เชือ่มตอ่และจดุเชือ่มตอ่ทีม่เีครือ่งหมาย  ปฏบิัตติามคําแนะนํา
จากผูใ้หบ้รกิาร WLAN ของคณุ
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ชือ่เครอืขา่ย WLAN  — เลอืก ป้อนดว้ยตนเอง หรอื คน้หา
เครอืขา่ย หากคณุเลอืกเครอืขา่ยทีม่ ีโหมดเครอืขา่ย WLAN
และโหมดความปลอดภัย WLAN จะไดร้ับการกําหนดโดยการ
ตัง้คา่ของอปุกรณ์จุดเชือ่มตอ่

● สถานะเครอืขา่ย  — กําหนดวา่จะแสดงชือ่เครอืขา่ยหรอืไม่
● โหมดเครอืขา่ย WLAN  — เลอืก เฉพาะกจิ เพือ่สรา้งเครอื
ขา่ยเฉพาะกจิ และใหอ้ปุกรณ์สง่และรับขอ้มลูโดยตรง โดยไม่
จําเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์จดุเชือ่มตอ่ WLAN ในเครอืขา่ยเฉพาะกจิ
อปุกรณ์ทกุเครือ่งตอ้งใชช้ือ่เครอืขา่ย WLAN เหมอืนกนั

● ความปลอดภยั WLAN  — เลอืกการเขา้รหัสทีใ่ช:้ WEP,
802.1x หรอื WPA/WPA2 (802.1x และ WPA/WPA2 ไมม่ี
ใหส้ําหรับเครอืขา่ยเฉพาะกจิ) หากคณุเลอืก เครอืขา่ยแบบ
เปิด จะไมม่กีารใชก้ารเขา้รหสั ฟังกช์นั WEP, 802.1x และ
WPA ใชไ้ดต้อ่เมือ่เครอืขา่ยรองรับ

● โฮมเพจ  — ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บของเพจเริม่ตน้
● ใชจ้ดุเชือ่มตอ่  — ตัง้ใหเ้ครือ่งสรา้งการเชือ่มตอ่โดยใชจ้ดุ
เชือ่มตอ่นีโ้ดยอตัโนมัตหิรอืหลังการยนืยัน

ตัวเลอืกทีม่ใีหเ้ลอืกอาจแตกตา่งกนั

การดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ตวัจดัการเชือ่ม
ตอ่
ในหนา้จอเชือ่มตอ่ขอ้มลูทีใ่ชอ้ยู่ คณุสามารถดกูารเชือ่มตอ่ขอ้มลู
ของคณุได ้

   สายขอ้มลู

   การเชือ่มตอ่ GPRS

   การเชือ่มตอ่ WLAN

การปิดการเชือ่มตอ่ —  เลอืก ตวัเลอืก > ตดัเชือ่มตอ่
การปิดการเชือ่มตอ่ทีเ่ปิดไวท้ ัง้หมด —  เลอืก ตวัเลอืก > ตดั
การเชือ่มตอ่ท ัง้หมด
การดรูายละเอยีดของการเชือ่มตอ่ —  เลอืก ตวัเลอืก > ราย
ละเอยีด

การซงิโครไนซ์
 ดว้ยแอปพลเิคชัน่ซงิโครไนซ ์คณุสามารถซงิโครไนซบ์ันทกึ

ขอ้ความ เบราเซอรบ์ุ๊คมารค์ และรายชือ่กบัแอปพลเิคชัน่ตา่งๆ บน
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดห้รอืบนอนิเทอรเ์น็ต
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > ถา่ยโอนขอ้มลู >
ซงิค์
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คณุอาจไดร้ับขอ้มลูการตัง้คา่การซงิโครไนซใ์นรูปแบบของ
ขอ้ความพเิศษจากผูใ้หบ้รกิาร
รปูแบบการซงิโครไนซข์องคณุจะมกีารตัง้คา่ทีจ่ําเป็นสําหรับการ
ซงิโครไนซ ์เมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่ รปูแบบการซงิโครไนซท์ี่
ระบบตัง้ไวห้รอืทีใ่ชแ้ลว้กอ่นหนา้นีจ้ะปรากฏขึน้

การสรา้งรปูแบบการซงิโครไนซใ์หม่ —  เลอืก ตวัเลอืก > รปู
แบบการซงิคใ์หม่
การกาํหนดคณุสมบตัติา่งๆ ทีร่วมอยูใ่นรปูแบบการซงิโคร
ไนซ ์—  เลอืกรายการซงิโครไนซเ์พือ่รวมเขา้ไปในรปูแบบ หรอื
เพือ่ลบออก

การจดัการรปูแบบการซงิโครไนซ ์—  เลอืก ตวัเลอืก และตัว
เลอืกทีต่อ้งการ

การซงิโครไนซข์อ้มลู —  เลอืก ตวัเลอืก > ซงิโครไนส์

การเชือ่มตอ่ Bluetooth
เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
ดว้ยการเชือ่มตอ่ Bluetooth คณุสามารถทําการเชือ่มตอ่แบบไร ้
สายกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดอ้ืน่ๆ เชน่ อปุกรณ์เคลือ่นที่
คอมพวิเตอร ์ชดุหฟูัง และชดุโทรศัพทใ์นรถยนต์
คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่นีเ้พือ่สง่ขอ้มลูจากเครือ่งของคณุ โอน
ยา้ยไฟลจ์ากเครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้และพมิพไ์ฟลด์ว้ย
เครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

เนือ่งจากอปุกรณ์ทีม่เีทคโนโลยไีรส้าย Bluetooth สือ่สารโดยใช ้
คลืน่วทิยุ จงึไมจ่ําเป็นตอ้งอยูใ่นระยะทีม่องเห็นโดยตรง อยา่งไร
ก็ตาม ควรมรีะยะหา่งจากกนัภายใน 10 เมตร (33 ฟตุ) แมว้า่การ

เชือ่มตอ่อาจถกูรบกวนจากสิง่กดีขวาง เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 +
EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่ไปนี้: การกระจายเสยีงขัน้สงู, การ
จัดการภาพพืน้ฐาน, หมายเลขเครือ่งโทรศัพท,์ การตดิตอ่เครอืขา่ย
แบบ Dial-Up, การโอนไฟล,์ การเขา้ใชง้านทั่วไป, การแจกจา่ย
เสยีง/วดิโีอโดยทั่วไป, การแลกเปลีย่นออบเจกตท์ั่วไป, แฮนดฟ์ร,ี
ชดุหฟูัง, Push ออปเจ็กต,์ การเขา้ใชส้มดุโทรศัพท,์ พอรต์อนุกรม
และการเขา้ใชซ้มิ คณุควรใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิของรุ่นนีท้ีไ่ดร้ับ
การรับรองจาก Nokia เทา่นัน้ เพือ่สรา้งความมั่นใจในการใชง้าน
ระหวา่งอปุกรณ์ทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกบั
บรษิัทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบั
โทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
เมือ่อปุกรณ์ถกูล็อค การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีไ่ดร้ับอนุญาตเทา่นัน้
จงึจะใชไ้ด ้
คณุสมบัตทิีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth จะเพิม่การใชพ้ลังงาน
แบตเตอรีแ่ละลดอายกุารใชง้านของแบตเตอรี่

การต ัง้คา่ Bluetooth
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● Bluetooth  — เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth
● การมองเห็นของโทรศพัท ์ — ในการอนุญาตใหอ้ปุกรณ์

Bluetooth อืน่มองเห็นเครือ่งของคณุ เลอืก เห็นไดท้ ัง้หมด
หากตอ้งการตัง้คา่เวลาทีจ่ะเปลีย่นความสามารถในการมองเห็น
จากแสดงเป็นซอ่นหลังผา่นชว่งเวลาทีร่ะบุ เลอืก ต ัง้ชว่งเวลา
การมองเห็น ในการซอ่นเครือ่งของคณุไมใ่หเ้ครือ่งอืน่มองเห็น
เลอืก ซอ่น
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● ชือ่ของโทรศพัท ์ — แกไ้ขชือ่อปุกรณ์ของคณุ ชือ่นีจ้ะเป็นชือ่
ทีแ่สดงใหอ้ปุกรณ์ Bluetooth อืน่เห็น

● โหมด SIM ระยะไกล  — อนุญาตใหอ้ปุกรณ์อืน่ เชน่ อปุกรณ์
เสรมิชดุโทรศัพทใ์นรถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้สามารถใชซ้มิการด์
ในเครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ย

เคล็ดลบัการรกัษาความปลอดภยั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
ขณะทีค่ณุไมไ่ดใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth หากตอ้งการควบคมุให ้
ผูอ้ ืน่พบเครือ่งของคณุและเชือ่มตอ่กบัเครือ่งของคณุได  ้ใหเ้ลอืก
Bluetooth > ปิด หรอื การมองเห็นของโทรศพัท ์> ซอ่น การ
ปิดใชง้านฟังกช์นั Bluetooth จะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ฟังกช์นัอืน่ๆ ใน
เครือ่งของคณุ
อยา่จับคูห่รอืยอมรับคําขอการเชือ่มตอ่จากอปุกรณ์ทีค่ณุไมรู่จ้ัก
เพือ่ป้องกนัโทรศัพทข์องคณุจากเนือ้หาทีเ่ป็นอนัตราย  การใชง้าน
โทรศัพทใ์นโหมดซอ่นเป็นวธิทีีป่ลอดภัยในการหลกีเลีย่ง
ซอฟตแ์วรท์ีเ่ป็นอนัตราย

การสง่ขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถเชือ่มตอ่ Bluetooth หลายรายการพรอ้มกนัได  ้ตัวอยา่ง
เชน่ หากคณุเชือ่มตอ่เขา้กบัชดุหฟูังทีใ่ชร้่วมกันได  ้คณุยังคง
สามารถถา่ยโอนไฟลต์า่งๆ ไปยังอปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่มกันได ้
1. เปิดแอปพลเิคชัน่ทีเ่ก็บรายการทีค่ณุตอ้งการสง่
2. ไปทีร่ายการ และเลอืก ตวัเลอืก > สง่ > ทาง Bluetooth

อปุกรณ์ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีBluetooth ทีอ่ยูภ่ายในระยะสญัญาณ
จะแสดงขึน้ ไอคอนอปุกรณ์มดีังตอ่ไปนี้

   คอมพวิเตอร์

   โทรศัพท์

   อปุกรณ์เสยีงหรอืวดิโีอ

   อปุกรณ์อืน่ๆ

ในการหยดุการคน้หากลางคัน ใหเ้ลอืก หยดุ
3. เลอืกอปุกรณ์ทีค่ณุตอ้งการเชือ่มตอ่
4. หากอปุกรณ์อืน่ตอ้งการจับคูก่อ่นสง่ขอ้มลู คณุจะไดย้นิเสยีง

และขอใหป้้อนรหสั คณุตอ้งป้อนรหสัเดยีวกนัในทัง้สอง
อปุกรณ์
เมือ่สรา้งการเชือ่มตอ่ กําลงัสง่ขอ้มลู จะแสดงขึน้
เคล็ดลบั: ขณะคน้หาอปุกรณ์ อปุกรณ์บางอยา่งอาจแสดง
เพยีงทีอ่ยูเ่ฉพาะ (ทีอ่ยูข่องอปุกรณ์) ในการคน้หาทีอ่ยู่
เฉพาะของโทรศัพทข์องคณุ ในหนา้จอหลัก ให ้
ป้อน *#2820#

การจบัคูอ่ปุกรณ์
คณุสามารถจับคูอ่ปุกรณ์ของคณุกบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนัได  ้เพือ่ให ้
ทําการเชือ่มตอ่ Bluetooth ระหวา่งอปุกรณ์ตา่งๆ ไดเ้ร็วขึน้ในครัง้
ตอ่ไป กอ่นการจับคู่ ใหส้รา้งรหสัผา่นของคณุเอง (ตัวเลข 1 ถงึ 16
หลัก) และตกลงกบัเจา้ของอปุกรณ์อืน่ใหใ้ชร้หสัเดยีวกนั อปุกรณ์
ทีไ่มม่อีนิเตอรเ์ฟซผูใ้ชจ้ะมรีหสัผา่นทีโ่รงงานตัง้มาไว  ้รหสัผา่นนี้
จะใชเ้พยีงครัง้เดยีว
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
1. เปิดแท็บ อปุกรณ์ทีจ่ับคู่
2. เลอืก ตวัเลอืก > อปุกรณ์ทีจ่บัคูใ่หม ่อปุกรณ์ตา่งๆ ทีอ่ยู่

ภายในระยะครอบคลมุจะปรากฏขึน้
3. เลอืกอปุกรณ์
4. ป้อนรหสัผา่นบนอปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง

 ระบอุปุกรณ์ทีจ่ับคูใ่นหนา้จอคน้หาอปุกรณ์
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การเชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิหลงัจากการจบัคู่ —  เลอืก ตวั
เลอืก > เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ออดโิอ อปุกรณ์เสรมิดา้นเสยีงบาง
เครือ่งจะเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัตหิลังการจับคู่

การต ัง้คา่อปุกรณ์ใหอ้ยูใ่นสถานะไดร้บัอนญุาต —  เลอืก ต ัง้
เป็นผา่นการอนญุาต การเชือ่มตอ่ระหวา่งโทรศัพทข์องคณุกับ
อปุกรณ์ทีไ่ดร้ับอนุญาตสามารถเกดิขึน้ไดโ้ดยทีค่ณุไมท่ราบ ใช ้
สถานะนีก้บัอปุกรณ์ของคณุเองเทา่นัน้ เชน่ ชดุหฟูังหรอืเครือ่ง
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้หรอือปุกรณ์ของบคุคลทีค่ณุไวใ้จ 
ระบวุา่เป็นอปุกรณ์ทีไ่ดร้ับอนุญาตใินหนา้จออปุกรณ์ทีจ่ับคู่

การยกเลกิการจบัคูก่บัอปุกรณ์ —  เลอืก ตวัเลอืก > ลบ
การยกเลกิการจบัคูท่ ัง้หมด —  เลอืก ตวัเลอืก > ลบท ัง้หมด

การรบัขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth
เมือ่คณุไดร้ับขอ้มลูโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth สญัญาณเสยีง
จะดังขึน้ และเครือ่งจะถามวา่คณุตอ้งการรับขอ้ความนัน้หรอืไม่
หากคณุยอมรับ  จะปรากฏขึน้ และคณุจะไดร้ับขอ้ความทีเ่ป็น
รายละเอยีดเกีย่วกบัขอ้มลูนัน้ในโฟลเดอรถ์าดเขา้ในแอปพลเิคชนั่
ขอ้ความ  ขอ้มลูทีไ่ดร้ับจะถกูจัดเก็บในหน่วยความจําเครือ่งโดย
อตัโนมัต ิขอ้ความทีไ่ดร้ับโดยใชก้ารเชือ่มตอ่ Bluetooth จะแสดง
ดว้ย 

การปิดก ัน้อปุกรณ์
คณุสามารถขัดขวางไมใ่หอ้ปุกรณ์สรา้งการเชือ่มตอ่ Bluetooth
มายังอปุกรณ์ของคณุ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth

การปิดก ัน้อปุกรณ์ —  บนแท็บ อปุกรณ์ทีจ่ับคู่ ไปทีอ่ปุกรณ์ทีค่ณุ
ตอ้งการปิดกัน้ และเลอืก ตวัเลอืก > ปิดก ัน้

การยกเลกิการปิดก ัน้อปุกรณ์ —  บนแท็บ อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้
ไปทีอ่ปุกรณ์ และเลอืก ตวัเลอืก > ลบ
การเลกิปิดก ัน้อปุกรณ์ทีถ่กูปิดก ัน้ท ัง้หมด —  เลอืก ตวั
เลอืก > ลบท ัง้หมด
หากคณุปฏเิสธคําขอการจับคูจ่ากอปุกรณ์อืน่ อปุกรณ์จะถามวา่คณุ
ตอ้งการปิดกัน้คําขอการเชือ่มตอ่ทัง้หมดในอนาคตจากอปุกรณ์นี้
หรอืไม ่หากคณุตอบรับคําถาม อปุกรณ์นัน้จะถกูเพิม่ลงในรายการ
อปุกรณ์ทีถ่กูปิดกัน้

โหมดซมิระยะไกล
โหมดซมิระยะไกลชว่ยใหค้ณุสามารถใชอ้ปุกรณ์เสรมิชดุโทรศัพท์
ในรถยนตท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้กอ่นทีจ่ะเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
ตอ้งมกีารจับคูอ่ปุกรณ์ทัง้สองเครือ่ง และเริม่ตน้การจับคูจ่าก
อปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ ขณะจับคู ่ใหใ้ชร้หสัผา่น 16 หลัก และตัง้คา่
อปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่ใหอ้ยูใ่นสถานะไดร้ับอนุญาต
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth
การเปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกล
1. เปิดใชง้านการเชือ่มตอ่ Bluetooth เลอืก Bluetooth
2. เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในเครือ่งของคณุ เลอืก โหมด

SIM ระยะไกล
3. เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลในอปุกรณ์อกีเครือ่งหนึง่
เมือ่เปิดใชง้านโหมดซมิระยะไกลแลว้ โหมด SIM ระยะไกล จะ
ปรากฏขึน้ในหนา้จอหลัก เครือ่งจะปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ยไร ้
สาย และคณุจะไมส่ามารถใชบ้รกิารซมิการด์ หรอืใชค้ณุสมบัตอิืน่ๆ
ทีต่อ้งอยูใ่นพืน้ทีค่รอบคลมุของเครอืขา่ยเซลลลูา่รไ์ด ้
เมือ่โทรศัพทข์องคณุอยูใ่นโหมดซมิระยะไกล คณุจะทําไดแ้ค่
เพยีงโทรออกหรอืรับสายโดยใชอ้ปุกรณ์เสรมิทีเ่ชือ่มตอ่เทา่นัน้
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เครือ่งของคณุสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉนิซึง่กําหนด
ไวใ้นเครือ่งไดเ้ทา่นัน้

การเลกิใชง้านโหมดซมิระยะไกล —  กดปุ่ มเปิด/ปิด และเลอืก
ออกจากโหมดซมิทางไกล

การถา่ยโอนขอ้มลูโดยใชส้ายเคเบลิ
USB

 เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > USB

การเลอืกโหมด USB ทกุคร ัง้ทีม่ ี
การเชือ่มตอ่สายเคเบลิขอ้มลูทีใ่ช้
รว่มกนัได ้—  เลอืก ถามเมือ่เชือ่ม
ตอ่ > ใช่
ถา้ตัวเลอืก ถามเมือ่เชือ่มตอ่ ไม่
ทํางาน หรอืคณุตอ้งการทีจ่ะเปลีย่น
โหมด USB ขณะกําลังเชือ่มตอ่ เลอืก
โหมดการเชือ่มตอ่ USB และจากตัว
เลอืกตอ่ไปนี้
● Ovi Suite  — ใชแ้อปพลเิคชัน่
ตา่งๆ ของ Nokia PC เชน่ Nokia
Ovi Suite หรอื Nokia Software
Updater

● อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู  — โอน
ยา้ยขอ้มลูระหวา่งโทรศัพทข์องคณุและเครือ่งพซีทีีใ่ชง้านรว่ม
กนัได ้

● ถา่ยโอนภาพ  — พมิพภ์าพโดยใชเ้ครือ่งพมิพท์ีใ่ชร้ว่มกนัได ้
● ถา่ยโอนสือ่  — ซงิโครไนซเ์พลงดว้ย Nokia Music หรอื

Windows Media Player

การเชือ่มตอ่เครือ่งพซีี
คณุสามารถใชโ้ทรศัพทเ์ครือ่งนีก้บัแอปพลเิคชัน่การสือ่สารดา้น
อมลูและการเชือ่มตอ่กบัเครือ่งพซีทีีใ่ชร้ว่มกนัได  ้ชดุโปรแกรม

Nokia Ovi Suite ชว่ยใหค้ณุสามารถโอนยา้ยไฟลแ์ละภาพระหวา่ง
โทรศัพทข์องคณุกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เป็นตน้
หากตอ้งการใช ้Ovi Suite ดว้ยโหมดการเชือ่มตอ่ USB ใหเ้ลอืก
โหมด Ovi Suite
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบั Ovi Suite โปรดดขูอบเขตการ
สนับสนุนที ่www.ovi.com

การต ัง้คา่การจดัการ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การ
จดัการ
ในการตัง้เวลาออนไลนส์ําหรับการเชือ่มตอ่สายขอ้มลู  เลอืก สาย
ขอ้มลู การตัง้คา่สายขอ้มลูจะมผีลกบัจดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ชก้าร
เชือ่มตอ่สายขอ้มลู GSM

การต ัง้คา่ SIP
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การ
จดัการ > การต ัง้คา่ SIP
การตัง้คา่ Session Initiation Protocol (SIP) มคีวามจําเป็นสําหรับ
บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยบางอยา่งทีใ่ช  ้SIP คณุอาจไดร้ับ
ขอ้มลูการตัง้คา่ในรปูแบบของขอ้ความพเิศษจากผูใ้หบ้รกิาร คณุ
สามารถดู ลบ หรอืสรา้งรปูแบบการตัง้คา่เหลา่นีไ้ดใ้นการตัง้คา่ SIP

การควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การ
จดัการ > การควบคมุ APN

การเชือ่มตอ่
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เมือ่ใชบ้รกิารควบคมุชือ่จดุเชือ่มตอ่ คณุจะสามารถจํากดัการเชือ่ม
ตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต และอนุญาตใหโ้ทรศัพทใ์ชจุ้ดเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตเฉพาะเทา่นัน้
การตัง้คา่นีจ้ะใชไ้ดเ้มือ่ซมิการด์ของคณุสนับสนุนบรกิารควบคมุชือ่
จดุเชือ่มตอ่เทา่นัน้

ในการเปิดหรอืปิดบรกิารควบคมุ หรอืเปลีย่นจดุเชือ่มตอ่ทีไ่ดร้ับ
อนุญาต เลอืก ตวัเลอืก และตัวเลอืกทีต่อ้งการ ในการเปลีย่นตัว
เลอืก คณุจําเป็นตอ้งมรีหสั PIN2 โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
เพือ่ขอรหสันี้

การต ัง้คา่ขอ้มลูแพคเก็ต
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การ
จดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต
การตัง้คา่ขอ้มลูแบบแพคเกต็จะมผีลกบัจดุเชือ่มตอ่ทัง้หมดทีใ่ช ้
การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแบบแพคเก็ต

เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● การเชือ่มตอ่ GPRS  — หากคณุเลอืก เมือ่วา่ง และคณุอยูใ่น
เครอืขา่ยทีส่นับสนุขอ้มลูแพคเก็ต อปุกรณ์จะลงทะเบยีนกบั
เครอืขา่ยขอ้มลูแพคเก็ต การเริม่การเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตที่
ใชง้านอยู่ (เชน่ เพือ่สง่และรับอเีมล) จะเร็วขึน้ หากอปุกรณ์
สรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต เมือ่ตอ้งการ หากไมม่เีครอื
ขา่ยขอ้มลูแพคเก็ต อปุกรณ์จะพยายามสรา้งการเชือ่มตอ่ขอ้มลู
แพคเก็ตเป็นระยะ หากคณุเลอืก เมือ่ตอ้งการ อปุกรณ์จะใชก้าร
เชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต ก็ตอ่เมือ่คณุเริม่ใชง้านแอปพลเิคชัน่
หรอืการดําเนนิการตอ้งใชก้ารเชือ่มตอ่นี้

● จดุเชือ่มตอ่  — คณุตอ้งมชี ือ่จดุเชือ่มตอ่เพือ่ใชโ้ทรศัพทข์อง
คณุเป็นโมเด็มขอ้มลูแพคเก็ตกบัคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัได ้

● เขา้ใชแ้พคเก็ตความเร็วสงู  — เปิดหรอืปิดการใช ้HSDPA
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ในเครอืขา่ย UMTS

15. การแบง่ดอูอนไลน์
เกีย่วกบัการแบง่ดอูอนไลน์
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > แบง่ดู
เมือ่ใชก้ารแบง่ดอูอนไลน์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) คณุจะ
สามารถประกาศภาพ วดิโีอคลปิ และคลปิเสยีงจากเครือ่งโทรศัพท์
ของคณุไปยังบรกิารการแบง่ดอูอนไลนท์ีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เชน่ อลับัม้
และบล็อก นอกจากนี้ คณุยังสามารถดแูละสง่ความคดิเห็นลงใน
ประกาศในบรกิารดังกลา่ว ตลอดจนดาวนโ์หลดเนือ้หาลงใน
โทรศัพท ์Nokia ทีใ่ชร้ว่มกนัไดข้องคณุ
ประเภทเนือ้หาทีร่องรับและความพรอ้มใชง้านของบรกิารการแบง่ดู
ออนไลนอ์าจแตกตา่งกนัไป

การสมคัรขอรบับรกิาร
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > แบง่ดู

ในการสมัครบรกิารรว่มมองออนไลน์ ใหไ้ปทีเ่ว็บไซตข์องผูใ้ห ้
บรกิาร และตรวจสอบวา่โทรศัพท์ Nokia ของคณุใชง้านร่วมกนัได ้
กบับรกิารนีห้รอืไม่ สรา้งบัญชตีามคําแนะนําบนเว็บไซต์ คณุไดร้ับ
ชือ่ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นทีจ่ําเป็นตอ่การตัง้คา่โทรศัพทข์องคณุสําหรับ
บัญชนีี้
1. ในการเปิดใชง้านบรกิาร ใหเ้ปิดแอปพลเิคชัน่แบง่ดอูอนไลนใ์น

โทรศัพทข์องคณุ เลอืกบรกิารทีต่อ้งการ และเลอืก ตวัเลอืก >
ทํางาน

การแบง่ดอูอนไลน์
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2. ยอมใหโ้ทรศัพทส์รา้งการเชือ่มตอ่เครอืขา่ย หากเครือ่งขอให ้
คณุป้อนจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกจดุเชือ่มตอ่จาก
รายการ

3. ลงชือ่เขา้ใชบ้ัญชขีองคณุตามคําแนะนําบนเว็บไซตข์องผูใ้ห ้
บรกิาร

สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบัความพรอ้มใชง้านและคา่ใชจ้า่ยของ
บรกิารจากบรษิัทภายนอก ตลอดจนคา่บรกิารถา่ยโอนขอ้มลู โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุหรอืบรษิัทภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง

การจดัการบญัชขีองคณุ
หากคณุตอ้งการดบูัญชขีองคณุ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
บญัชขีองฉนั
หากตอ้งการสรา้งบัญชใีหม่ เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่บญัชใีหม่

หากตอ้งการเปลีย่นชือ่ผูใ้ชห้รอืรหสัผา่นสําหรับบัญชี เลอืกบัญชี
และ ตวัเลอืก > เปิด

หากตอ้งการตัง้บัญชนีีเ้ป็นบัญชเีริม่ตน้เมือ่มกีารสง่ประกาศจาก
โทรศัพทข์องคณุ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ต ัง้เป็นทีต่ ัง้ไว้

หากตอ้งการลบบัญชอีอก เลอืกบัญชแีละ ตวัเลอืก > ลบ

การสรา้งประกาศ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > แบง่ดู

ในการประกาศไฟลส์ือ่ไปยังบรกิาร ใหไ้ปทีบ่รกิารและเลอืก ตวั
เลอืก > อพัโหลดใหม ่ถา้บรกิารรว่มมองออนไลนม์ชีอ่งสญัญาณ
สําหรับประกาศไฟล ์ใหเ้ลอืกชอ่งสญัญาณทีต่อ้งการ

ในการเพิม่ภาพ คลปิวดิโีอหรอืคลปิเสยีงใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก
ตวัเลอืก > ใส่

เพิม่ชือ่เรือ่งหรอืคําอธบิายใหก้บัประกาศ ถา้มี

ในการเพิม่แท็กใหก้บัประกาศ ใหเ้ลอืก แท็ก:
ในการเปิดใชง้านการประกาศขอ้มลูทีต่ัง้ทีอ่ยูใ่นไฟล์ ใหเ้ลอืก 
ัง้:

ในการสง่ประกาศไปไวท้ีบ่รกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

โพสตไ์ฟลจ์ากคลงัภาพ 
คณุสามารถโพสตไ์ฟลข์องคณุจาก คลังภาพ ไปยังบรกิารการใช ้
รว่มกนัแบบออนไลน์
1. เลอืก เมนู > คลงัภาพ และไฟลท์ีค่ณุตอ้งการโพสต์
2. เลอืก ตวัเลอืก > สง่ > อพัโหลด เลอืกบัญชทีีต่อ้งการ
3. แกไ้ขการโพสตต์ามตอ้งการ
4. เลอืก ตวัเลอืก > อพัโหลด

16. ศนูยว์ดิโีอ Nokia
คณุสามารถใชศ้นูยว์ดิโีอ Nokia (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ในการดาวนโ์หลดและสตรมีวดิโีอคลปิในแบบ OTA จากบรกิาร
วดิโีอทางอนิเทอรเ์น็ตทีใ่ชง้านรว่มกนัไดโ้ดยใชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลู

แพคเก็ตหรอื WLAN คณุยังสามารถถา่ยโอนวดิโีอคลปิจาก
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้ว่มกนัไดไ้ปยังโทรศัพทข์องคณุ และดคูลปิดัง
กลา่วในศนูยว์ดิโีอ

ศนูยว์ดิโีอ Nokia
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การใชจ้ดุเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ตในการดาวนโ์หลดวดิโีออาจ
เกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่นระบบเครอืขา่ยของผูใ้ห ้
บรกิาร โปรดตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่บรกิารการสง่ขอ้มลู
ไดจ้ากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
โทรศัพทข์องคณุอาจไดร้ับการกําหนดบรกิารไวล้ว่งหนา้แลว้
ผูใ้หบ้รกิารอาจใหบ้รกิารเนือ้หาฟรหีรอืคดิคา่ธรรมเนยีม โปรดตรวจ
สอบราคาไดใ้นบรกิารหรอืจากผูใ้หบ้รกิาร

การดแูละดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ
การเชือ่มตอ่กบับรกิารวดิโีอ
1. เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ศนูยว์ดิโีอ
2. ในการเชือ่มตอ่กบับรกิารเพือ่ตดิตัง้บรกิารวดิโีอ ใหเ้ลอืก เพิม่
บรกิารใหม ่แลว้เลอืกบรกิารวดิโีอทีต่อ้งการจากแคตตาล็อก
บรกิาร

การดวูดิโีอคลปิ
ในการเรยีกดเูนือ้หาบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้ไว  ้ใหเ้ลอืก ลงิคข์า่ว
วดิโีอ
เนือ้หาของบรกิารวดิโีอบางรายการไดร้ับการแบง่ออกเป็นประเภท
ตา่งๆ ในการเรยีกดวูดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกประเภท

ในการคน้หาวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร ใหเ้ลอืก คน้หาวดิโีอ ตัว
เลอืกการคน้หาอาจไมม่อียูใ่นบางบรกิาร

วดิโีอคลปิบางไฟลส์ามารถเรยีกดขูอ้มลูแบบ OTA ได ้แตบ่างไฟล์
ตอ้งดาวนโ์หลดลงในโทรศัพทก์อ่น ในการดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิ
ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ดาวนโ์หลด หากคณุออกจากแอปพลเิคชัน่
การดาวนโ์หลดจะยังดําเนนิตอ่ไปโดยไมแ่สดงบนหนา้จอ วดิโีอ
คลปิทีด่าวนโ์หลดจะถกูจัดเก็บไวใ้นวดิโีอของฉัน

ในการสตรมีวดิโีอคลปิหรอืดคูลปิทีด่าวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > เลน่ ในขณะเลน่วดิโีอคลปิ หากตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุ
สําหรับการควบคมุตัวเครือ่งเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ ในการปรับความ
ดัง ใหใ้ชปุ้่ มระดับเสยีง

คาํเตอืน: การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็น
อนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ ควรฟังเพลงในระดับเสยีงปกติ
และอยา่ถอืโทรศัพทไ์วใ้กลห้รูะหวา่งการใชล้ําโพง
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
● ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
● ดตูวัอยา่ง  — แสดงตัวอยา่งคลปิวดิโีอ ตัวเลอืกนีจ้ะสามารถใช ้
งานได ้หากมกีารบรกิารสนับสนุน

● รายละเอยีดลงิคข์า่ว  — ดขูอ้มลูเกีย่วกับวดิโีอคลปิ
● รเีฟรชรายการ  — รเีฟรชรายการวดิโีอคลปิ
● เปิดลงิคใ์นเบราเซอร ์ — เปิดลงิคใ์นเว็บเบราเซอร์

กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด
การตัง้คา่แอปพลเิคชัน่เพือ่ดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิโดยอตัโนมัตอิาจ
เกีย่วขอ้งกบัการสง่ขอ้มลูจํานวนมากผา่นเครอืขา่ยของผูใ้หบ้รกิาร
โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุเพือ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ใช ้
จา่ยในการสง่ขอ้มลู ในการกําหนดตารางเวลาการดาวนโ์หลด
อตัโนมัตสิําหรับวดิโีอคลปิทีอ่ยูใ่นบรกิาร ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก >
กาํหนดเวลาดาวนโ์หลด ศนูยว์ดิโีอจะดาวนโ์หลดวดิโีอคลปิใหม่
ทกุวนัตามเวลาทีค่ณุกําหนดไวโ้ดยอตัโนมัติ

ในการยกเลกิตารางเวลาดาวนโ์หลด ใหเ้ลอืก ดาวนโ์หลดดว้ย
ตนเอง เป็นวธิกีารดาวนโ์หลด

ลงิคข์า่ววดิโีอ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ศนูยว์ดิโีอ
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เนือ้หาของบรกิารวดิโีอทีต่ดิตัง้จะไดร้ับการเผยแพรโ่ดยใชล้งิค์
ขา่ว RSS ในการดแูละจัดการลงิคข์า่วของคณุ เลอืก ลงิคข์า่ว
วดิโีอ
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● การสมคัรลงิคข์า่ว  — ตรวจสอบการสมัครลงิคข์า่วปัจจบุัน
ของคณุ

● รายละเอยีดลงิคข์า่ว  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอ
● เพิม่ลงิคข์า่ว  — สมัครลงิคข์า่วใหม่ เลอืก ผา่นสารบบวดิโีอ
เพือ่เลอืกลงิคข์า่วจากบรกิารในสารบบวดิโีอ

● รเีฟรชลงิคข์า่ว  — รเีฟรชเนือ้หาของลงิคข์า่วทัง้หมด
● จดัการบญัชผีูใ้ช ้ — จัดการตัวเลอืกบัญชผีูใ้ชส้ําหรับลงิคข์า่ว
เฉพาะ ถา้มี

● ยา้ย  — ยา้ยวดิโีอคลปิไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการ

หากตอ้งการดวูดิโีอทีม่อียูใ่นลงิคข์า่ว ใหเ้ลอืกลงิคข์า่วจากรายการ

วดิโีอของฉนั
วดิโีอของฉันเป็นทีจ่ัดเก็บวดิโีอคลปิทัง้หมดในแอปพลเิคชัน่ศนูย์
วดิโีอ คณุสามารถแสดงรายการวดิโีอคลปิทีด่าวนโ์หลดและวดิโีอ
คลปิทีบ่ันทกึดว้ยกลอ้งโทรศัพทใ์นหนา้จอแยกจากกนัได ้
1. ในการเปิดโฟลเดอรแ์ละดวูดิโีอคลปิ ใหเ้ลอืกโฟลเดอร ์ในขณะ

เลน่วดิโีอคลปิ หากตอ้งการใชปุ้่ มควบคมุสําหรับการควบคมุ
เครือ่งเลน่ ใหแ้ตะทีห่นา้จอ

2. ในการปรับระดับเสยีง ใหก้ดปุ่ มระดับเสยีง
เลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ดาวนโ์หลดตอ่  — เริม่การดาวนโ์หลดทีล่ม้เหลวหรอืพักไวต้อ่
● ยกเลกิการดาวนโ์หลด  — ยกเลกิการดาวนโ์หลด
● รายละเอยีดวดิโีอ  — ดขูอ้มลูเกีย่วกบัวดิโีอคลปิ

● คน้หา  — คน้หาวดิโีอคลปิ ป้อนคําทีใ่ชค้น้หาทีต่รงกบัชือ่ของ
ไฟล์

● สถานะหนว่ยความจํา  — ดขูนาดของหน่วยความจําทีใ่ชไ้ป
แลว้และหน่วยความจําทีเ่หลอือยู่

● เรยีงตาม  — จัดเรยีงวดิโีอคลปิ เลอืกประเภททีต่อ้งการ
● ยา้ยและคดัลอก  — ยา้ยหรอืคัดลอกวดิโีอคลปิ เลอืก คดัลอก
หรอื ยา้ย และตําแหน่งทีต่อ้งการ

การโอนวดิโีอจากเครือ่งคอมพวิเตอร์
ถา่ยโอนคลปิวดิโีอของคณุไปยังศนูยว์ดิโีอจากโทรศัพทโ์ดยใช ้
สายเคเบลิขอ้มลู USB ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้ศนูยว์ดิโีอจะแสดงเฉพาะ
คลปิวดิโีอทีอ่ยูใ่นรปูแบบไฟลท์ีโ่ทรศัพทข์องคณุรองรับเทา่นัน้
1. หากตอ้งการดโูทรศัพทข์องคณุบนคอมพวิเตอรใ์นฐานะ

อปุกรณ์หน่วยความจําขนาดใหญท่ีค่ณุสามารถถา่ยโอนไฟล์
ขอ้มลูได ้ใหเ้ชือ่มตอ่ดว้ยสายเคเบลิขอ้มลู USB

2. เลอืก อปุกรณ์จดัเก็บขอ้มลู เป็นโหมดการเชือ่มตอ่ คณุตอ้งมี
การด์หน่วยความจําทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้สไ่วใ้นเครือ่ง

3. เลอืกคลปิวดิโีอทีค่ณุตอ้งการจะคัดลอกจากเครือ่ง
คอมพวิเตอรข์องคณุ

4. ถา่ยโอนคลปิวดิโีอไปยัง E:\My Videos ในการด์หน่วยความ
จํา
คลปิวดิโีอทีถ่า่ยโอนแลว้จะปรากฏอยูใ่นโฟลเดอรว์ดิโีอของ
ฉันในศนูยว์ดิโีอ ไฟลว์ดิโีอทีอ่ยูใ่นโฟลเดอรอ์ืน่ๆ ของโทรศัพท์
จะไมแ่สดงขึน้

การต ัง้คา่ศนูยว์ดิโีอ
ในหนา้จอหลักของศนูยว์ดิโีอ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และ
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
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● การเลอืกบรกิารวดิโีอ  — เลอืกบรกิารวดิโีอทีค่ณุตอ้งการให ้
แสดงในศนูยว์ดิโีอ คณุยังสามารถเพิม่ ลบ แกไ้ข และดรูาย
ละเอยีดของบรกิารวดิโีอได ้คณุไมส่ามารถแกไ้ขบรกิารวดิโีอที่
ตดิตัง้ไวก้อ่นหนา้แลว้ได ้

● การต ัง้คา่การเชือ่มตอ่  — หากตอ้งการกําหนดปลายทาง
เครอืขา่ยทีใ่ชส้ําหรับการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก การเชือ่ม
ตอ่เครอืขา่ย หากตอ้งการเลอืกการเชือ่มตอ่ดว้ยตัวเองทกุครัง้
ทีศ่นูยว์ดิโีอเปิดการเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย เลอืก ถามทกุคร ัง้
ในการตัง้คา่ใหก้ารเชือ่มตอ่ GPRS เปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนั
ใหใ้ช ้GPRS
ในการตัง้คา่ใหบ้รกิารขา้มเครอืขา่ยเปิดหรอืปิด ใหเ้ลอืก ยนืยนั
ขา้มแดน

● การควบคมุโดยผูป้กครอง  — ตัง้คา่การจํากดัอายใุหก้บั
วดิโีอ รหสัผา่นทีใ่ชค้อืรหสัเดยีวกบัรหสัล็อคของอปุกรณ์ รหสั
ล็อคทีก่ําหนดใหจ้ากโรงงานคอื 12345 ในบรกิารวดิโีอ
ออนดมีานด ์จะมกีารซอ่นวดิโีอทีม่ขีดีจํากัดอายเุทา่กันหรอืสงู
กวา่ทีค่ณุตัง้ไว ้

● หนว่ยความจําทีต่อ้งการ  — เลอืกวา่จะจัดเก็บวดิโีอที่
ดาวนโ์หลดไวใ้นหน่วยความจําโทรศัพทห์รอืในการด์หน่วย
ความจําทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

● ภาพยอ่  — เลอืกวา่จะดาวนโ์หลดหรอืดภูาพขนาดยอ่ในลงิค์
ขา่วทางวดิโีอ

17. อนิเทอรเ์น็ต
เกีย่วกบัเว็บเบราเซอร์

 เลอืก เมนู > อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

ตดิตามขา่วสารและเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดของคณุ คณุสามารถใช ้
เว็บเบราเซอรข์องโทรศัพทข์องคณุเพือ่ดเูว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต
คณุตอ้งเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตในการเรยีกดเูว็บ

การเรยีกดเูว็บ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

เคล็ดลบั: หากคุณไมม่แีผนขอ้มลูอัตราคงทีจ่ากผูใ้หบ้รกิาร
ของคณุ หากตอ้งการประหยัดคา่ใชโ้ทรศัพท์ คณุสามารถ
ใช ้WLAN เพือ่เชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ตได ้

การไปทีเ่ว็บไซต ์—  เลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ ป้อนทีอ่ยูเ่ว็บ และเลอืก

เคล็ดลบั: ในการคน้หาอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืกแถบทีอ่ยูเ่ว็บ
ป้อนคําคน้หา และเลอืกลงิคด์า้นลา่งแถบทีอ่ยูเ่ว็บ

การยอ่หรอืขยาย  —  วางนิว้สองนิว้บนหนา้จอ และเลือ่นนิว้ใหช้ดิ
หรอืแยกจากกนั
แคช คอื หน่วยความจําสําหรับจัดเก็บขอ้มลูไวช้ัว่คราว หากคณุ
พยายามเขา้ดหูรอืเขา้ดขูอ้มลูทีเ่ป็นความลับทีต่อ้งใชร้หสัผา่น ให ้
ลบแคชของเครือ่งหลังการใชแ้ตล่ะครัง้ ขอ้มลูหรอืบรกิารทีค่ณุเขา้
ใชง้านจะถกูจัดเก็บไวใ้นหน่วยความจําแคช

การลา้งแคช —  เลอืก  >  > สว่นตวั > ลา้งขอ้มลูสว่น
ตวั > แคช
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การเพิม่บุค๊มารค์
หากคณุมกัจะเยีย่มชมเว็บไซตเ์ดมิๆ อยูเ่สมอ ใหเ้พิม่เว็บไซตน์ัน้ลง
ในมมุมองบุ๊คมารค์ เพือ่ใหค้ณุสามารถเขา้ใชไ้ดง้า่ย
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ
ขณะเรยีกด ูใหเ้ลอืก  > 

การไปทีเ่ว็บไซตท์ีบุ่ค๊มารค์ไวข้ณะทอ่งเว็บ —  เลอืก  > 
และเลอืกบุค๊มารค์

การสมคัรลงิคข์า่วทางเว็บ
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งเยีย่มชมเว็บไซตโ์ปรดบอ่ยๆ เพือ่ตดิตามวา่
เว็บไซตน์ัน้มอีะไรใหม่ คณุสามารถสมัครลงิคข์า่วและรับลงิคไ์ปยัง
เนือ้หาลา่สดุไดโ้ดยอตัโนมัติ
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ

โดยปกตลิงิคข์า่วบนหนา้เว็บจะแสดงดว้ย  ลงิคข์า่วใชใ้นการ
แบง่ปัน เชน่ หวัขอ้ขา่วลา่สดุหรอืรายการบล็อกลา่สดุ

ไปทีบ่ล็อกหรอืเว็บเพจทีม่ลีงิคข์า่วทางเว็บ และเลอืก  > 
และลงิคข์า่วทีต่อ้งการ

การอพัเดตลงิคข์า่ว —  ในมมุมองลงิคข์า่วทางเว็บ ใหเ้ลอืกลงิค์
ขา่วคา้งไว ้และจากเมนูป็อปอพั ใหเ้ลอืก รเีฟรช
การต ัง้คา่ใหอ้พัเดตลงิคข์า่วโดยอตัโนมตั  ิ—  ในมมุมองลงิค์
ขา่ว เลอืกลงิคข์า่วคา้งไว ้และเลอืก แกไ้ข > อพัเดตอตัโนมตั ิ
จากเมนูป็อปอพั

ตวัอกัษรทีอ่า่นไมอ่อกขณะเรยีกดเูว็บ
หากเครือ่งแสดงอกัขระทีไ่มส่ามารถอา่นออก ใหเ้ลอืก เมนู >
อนิเทอรเ์น็ต > เว็บ และ  >  > เพจ > การเขา้รหสัทีต่ ัง้
ไว ้และการเขา้รหัสทีถ่กูตอ้งสําหรับชดุอกัขระของภาษานัน้ๆ

18. การคน้หา
เกีย่วกบัการคน้หา
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > การคน้หา
การคน้หาชว่ยใหค้ณุสามารถใชบ้รกิารคน้หาผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต
หลายบรกิาร เพือ่คน้หาเว็บไซตแ์ละภาพตา่งๆ ได ้เป็นตน้ เนือ้หา
และบรกิารทีม่ใีหอ้าจแตกตา่งกนัไป

เร ิม่การคน้หา
เลอืก เมน ู> อนิเทอรเ์น็ต > การคน้หา

ในการคน้หาเนือ้หาของโทรศัพทเ์คลือ่นทีข่องคณุ ใหป้้อนคํา
คน้หาลงในชอ่งคน้หา หรอืเรยีกดปูระเภทของเนือ้หา ขณะทีค่ณุ
ป้อนคําคน้หา ผลลัพธจ์ะไดร้ับการจําแนกเป็นประเภทตา่งๆ
ผลลัพธท์ีม่กีารเขา้ใชล้า่สดุจะปรากฏทีด่า้นบนสดุของรายการ
ผลลัพธ ์หากผลลัพธด์ังกลา่วตรงกบัคําคน้หาของคณุ

การคน้หา
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ในการคน้หาเว็บเพจบนอนิเทอรเ์น็ต ใหเ้ลอืก คน้หาอนิเทอรเ์น็ต
และคน้หาผูใ้หบ้รกิาร และป้อนคําคน้หาของคณุลงในชอ่งคน้หา ผู ้
ใหบ้รกิารการคน้หาทีค่ณุเลอืกไวจ้ะไดร้ับการตัง้เป็นผูใ้หบ้รกิารการ
คน้หาเริม่ตน้ทางอนิเทอรเ์น็ตของคณุ

หากมกีารกําหนดผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ของคณุเอาไวแ้ลว้
ใหเ้ลอืกผูใ้หบ้รกิารดังกลา่วเพือ่เริม่ตน้การคน้หา หรอืเลอืก บรกิาร
คน้หาเพิม่เตมิ เพือ่ใชผู้ใ้หบ้รกิารการคน้หาอืน่

ในการเปลีย่นแปลงผูใ้หบ้รกิารการคน้หาเริม่ตน้ ใหเ้ลอืก ตวั
เลอืก > การต ัง้คา่ > บรกิารคน้หา
ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่ประเทศหรอืภมูภิาคเพือ่คน้หาผูใ้ห ้
บรกิารการคน้หาเพิม่เตมิ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ประเทศหรอืภมูภิาค

19. รา้นคา้ Ovi
เกีย่วกบัรา้นคา้ Ovi

 คณุสามารถใชร้า้นคา้ Ovi เพือ่ดาวนโ์หลดเกมสโ์ทรศัพทม์อืถอื
แอปพลเิคชัน่ วดิโีอ รปูภาพ ลักษณะ และเสยีงเรยีกเขา้ลงใน
โทรศัพทข์องคณุ ไอเท็มบางอยา่งไมค่ดิคา่บรกิาร แตบ่างอยา่ง

คณุจําเป็นตอ้งชาํระเงนิโดยใชบ้ัตรเครดติหรอืผา่นทางใบเรยีกเก็บ
เงนิคา่โทรศัพทข์องคณุ ความพรอ้มใหบ้รกิารของวธิกีารชาํระเงนิ
จะขึน้อยูก่บัประเทศทีค่ณุอยูแ่ละผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยของคณุ รา้น
คา้ Ovi มเีนือ้หาทีใ่ชร้่วมกันไดก้บัโทรศัพทม์อืถอืของคุณ รวมทัง้ที่
สอดคลอ้งกบัรสนยิมและทีต่ัง้ของคณุ

20. แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ
นาฬกิา 
ต ัง้คา่เวลาและวนัที่
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● เวลา  — ตัง้คา่เวลา
● วนัที ่ — ตัง้คา่วนัที่
● อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่เครอืขา่ยใหอ้พัเดตขอ้มลูเวลา
วันที ่และเขตเวลาสําหรับโทรศัพทข์องคณุโดยอตัโนมัติ
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

นาฬกิาปลกุ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา
การต ัง้ปลกุคร ัง้ใหม่
1. เลอืก ปลกุใหม่
2. ตัง้เวลาปลกุ
3. เลอืก เตอืนซํา้ เพือ่ตัง้วา่จะใหม้กีารปลกุซํ้าหรอืไมแ่ละเมือ่ใด
4. เลอืก เรยีบรอ้ย

การดกูารต ัง้ปลกุของคณุ —  เลอืก การปลกุ  กําหนดเวลา
ปลกุ  กําหนดเวลาปลกุซํ้า

รา้นคา้ Ovi
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การลบการปลกุ —  เลอืก การปลกุ, ไปยังการปลกุ และเลอืก ตวั
เลอืก > ลบการปลกุ
การหยดุการปลกุ —  เลอืก หยดุ หากโทรศัพทป์ิดอยูเ่มือ่ถงึเวลา
ปลกุ โทรศัพทจ์ะเปิดขึน้เองและเริม่สง่เสยีงปลกุ

การต ัง้เตอืนการเลือ่นปลกุ —  เลอืก เลือ่นปลกุ
กาํหนดเวลาเลือ่นปลกุ —  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เวลา
เลือ่นปลกุ
การเปลีย่นเสยีงปลกุ —  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > เสยีง
นาฬกิาปลกุ

เวลาโลก
เวลาโลกทําใหค้ณุสามารถดเูวลาปัจจบุันในทีต่ัง้ตา่งๆ ได ้
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > นาฬกิา
การดเูวลา —  เลอืก เวลาโลก

การเพิม่ทีต่ ัง้ลงในรายการ —  เลอืก ตวัเลอืก > เพิม่สถานที่
การต ัง้ทีต่ ัง้ปจัจบุนัของคณุ —  ไปทีท่ีต่ัง้ และเลอืก ตวัเลอืก >
ต ัง้เป็นสถานทีป่จัจบุนั เวลาในโทรศัพทข์องคณุจะเปลีย่นตามที่
ตัง้ทีเ่ลอืก ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่เวลาถกูตอ้งและสอดคลอ้งกบัเขต
เวลา

ปฏทินิ
ในการเปิดปฏทินิ เลอืก เมนู > ปฏทินิ

หนา้จอปฏทินิ
หากตอ้งการสลับระหวา่งมมุมองเดอืน สปัดาห ์และบันทกึสิง่ทีต่อ้ง
ทํา ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นมมุมอง > วนั, สปัดาห ์หรอื สิง่
ทีต่อ้งทํา

ในการเปลีย่นวนัทีเ่ริม่ตน้ของสปัดาห์ มมุมองทีป่รากฏเมือ่คณุเปิด
ปฏทินิ หรอืการตัง้คา่เสยีงเตอืนปฏทินิ เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้
คา่
ในการไปยังวนัทีใ่ดวนัทีห่นึง่ ใหเ้ลอืก ตวัเลอืก > ไปยงัวนัที่

แถบเครือ่งมอืปฏทินิ
จากแถบเครือ่งมอื เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
●  แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองเดอืน
●  แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสปัดาห์
●  แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองวัน
●  แสดงถดัไป  — เลอืกมมุมองสิง่ทีต่อ้งทํา
●  การประชุมใหม ่ — เพิม่การเตอืนการประชมุใหม่
●  บนัทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่  — เพิม่บันทกึสิง่ทีต่อ้งทําใหม่

ตวัจดัการไฟล์
เกีย่วกบัตวัจดัการไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์
ดว้ยตัวจัดการไฟล ์คณุสามารถเรยีกดู จัดการ และเปิดไฟลใ์น
เครือ่ง หรอืในไดรฟ์ภายนอกทีใ่ชร้ว่มกนัได ้

การคน้หาและจดัเรยีงไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์

แอปพลเิคช ัน่อืน่ๆ
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การคน้หาไฟล ์—  เลอืก ตวัเลอืก > คน้หา ป้อนขอ้ความสําหรับ
คน้หาทีต่รงกบัชือ่ของไฟล์

การยา้ยและคดัลอกไฟลแ์ละโฟลเดอร ์—  เลอืก ตวัเลอืก >
จดัวาง และตัวเลอืกทีต่อ้งการ
การจดัเรยีงไฟล ์—  เลอืก ตวัเลอืก > เรยีงลําดบัตาม และ
ประเภททีต่อ้งการ

การแกไ้ขการด์หนว่ยความจาํ
คณุสามารถฟอรแ์มตการด์หน่วยความจําเพือ่ลบขอ้มลูในการด์
หรอืคณุสามารถป้องกนัขอ้มลูในการด์ดว้ยรหสัผา่น
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์
เลอืก ตวัเลอืก และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
● ตวัเลอืกการด์ความจํา  — เปลีย่นชือ่หรอืฟอรแ์มตการด์หน่วย
ความจํา

● รหสัผา่นการด์  — รหสัผา่นทีป่้องกนัการด์หน่วยความจํา
● ปลดล็อคการด์ความจํา  — ปลดล็อคการด์หน่วยความจํา
ตัวเลอืกนีจ้ะมใีนกรณีทีใ่สก่ารด์หน่วยความจําทีใ่ชง้านรว่มกนัไดล้ง
ในโทรศัพทเ์ทา่นัน้

การสาํรองขอ้มลูไฟล์
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัจดัไฟล์
ขอแนะนําใหค้ณุสํารองขอ้มลูหน่วยความจําโทรศัพทล์งในการด์
หน่วยความจําหรอืเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชร้่วมกนัไดอ้ยา่ง
สมํา่เสมอ

การสํารองขอ้มลูจากหนว่ยความจําโทรศพัทล์งในการด์
หนว่ยความจํา —  เลอืก ตวัเลอืก > สํารองความจําเครือ่ง

การเรยีกคนืขอ้มลูจากการด์หนว่ยความจําลงในหนว่ยความ
จําโทรศพัท ์—  เลอืก ตวัเลอืก > เรยีกคนืจากการด์ความจํา
คณุยังสามารถเชือ่มตอ่โทรศัพทข์องคณุเขา้กบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้และใช ้Nokia Ovi Suite เพือ่สํารองขอ้มลู

ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถใชต้ัวจัดการแอปพลเิคชัน่เพือ่ดแูพคเกจซอฟตแ์วรท์ี่
ตดิตัง้อยูใ่นโทรศัพทข์องคณุ คณุสามารถดรูายละเอยีดของแอป
พลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้ลบแอปพลเิคชัน่ และกําหนดการตัง้คา่ตดิตัง้
ได ้
คณุสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรล์งในโทรศัพทข์อง
คณุไดส้องประเภท คอื
● แอปพลเิคชัน่ JME ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีJava™ ซึง่มนีามสกลุ
ไฟล ์.jad หรอื .jar

● แอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วรอ์ืน่ๆ ทีเ่หมาะสมกบัระบบปฏบิัตกิาร
Symbian ซึง่มนีามสกลุไฟล ์.sis หรอื .sisx

โปรดตดิตัง้ซอฟตแ์วรท์ีส่ามารถใชร้ว่มกบัโทรศัพทข์องคณุได ้
เทา่นัน้

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถถา่ยโอนไฟลก์ารตดิตัง้ไปยังเครือ่งของคณุจาก
คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้ดาวนโ์หลดในระหวา่งการเบราส์
หรอืรับเป็นขอ้ความมัลตมิเีดยี รับเป็นสิง่ทีแ่นบมาในอเีมล หรอืโดย
การใชว้ธิกีารเชือ่มตอ่อืน่ๆ เชน่ การเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถใช ้Nokia Application Installer จากชดุโปรแกรม
Nokia Ovi Suite เพือ่ตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในโทรศัพทข์องคณุได ้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ
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ไฟลก์ารตดิตัง้จะอยูใ่นโฟลเดอร์ ไฟลก์ารตดิตัง้ และแอปพลเิคชนั่
ทีต่ดิตัง้แลว้จะอยูใ่นโฟลเดอร์ แอปฯ ทีต่ดิตัง้แลว้
ไอคอนตา่งๆ มคีวามหมายดังนี้

   แอปพลเิคชัน่ SIS หรอื SISX

   แอปพลเิคชัน่ Java

   วดิเจ็ต

   แอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ในการด์หน่วยความจํา

ขอ้สําคญั: ตดิตัง้และใชเ้ฉพาะแอปพลเิคชัน่และซอฟตแ์วร์
อืน่ๆ จากแหลง่ทีว่างใจไดเ้ทา่นัน้ เชน่ แอปพลเิคชัน่ทีม่สีญัลักษณ์
จาก Symbian หรอืผา่นการทดสอบรับรองจาก Java Verified™
กอ่นตดิตัง้ ใหต้รวจสอบสิง่ตา่งๆ ตอ่ไปนี้
● ดปูระเภทแอปพลเิคชัน่ หมายเลขเวอรช์นั และผูจ้ําหน่ายหรอืผู ้
ผลติของแอปพลเิคชัน่ เลอืก ตวัเลอืก > ดรูายละเอยีด

● ดรูายละเอยีดใบรับรองความปลอดภัยของแอปพลเิคชัน่ เลอืก
รายละเอยีด: > ใบรบัรอง: > ดรูายละเอยีด ควบคมุการ
ใชใ้บรับรองดจิติอลในตัวจัดการใบรับรอง

หากคณุตดิตัง้ไฟลท์ีม่กีารอพัเดตหรอืการแกไ้ขโปรแกรมเดมิทีม่ี
อยู ่คณุจะเรยีกคนืไดเ้ฉพาะโปรแกรมตน้ฉบับหากคณุมไีฟลก์ารตดิ
ตัง้ตน้ฉบับหรอืขอ้มลูสํารองของชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไปอยา่ง
ครบถว้น ในการเรยีกคนืแอปพลเิคชัน่ตน้ฉบับ ใหล้บแอปพลเิคชัน่
ดังกลา่วออกกอ่น และตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้อกีครัง้จากไฟลก์าร
ตดิตัง้ตน้ฉบับหรอืขอ้มลูสํารอง
ไฟล ์JAR เป็นไฟลท์ีจ่ําเป็นสําหรับการตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ Java
หากไฟลด์ังกลา่วหายไป เครือ่งจะขอใหค้ณุดาวนโ์หลดไฟลน์ีใ้หม่

หากไมม่กีารกําหนดจดุเชือ่มตอ่ไวส้ําหรับแอปพลเิคชัน่ เครือ่งจะ
ขอใหค้ณุเลอืกหนึง่คา่

การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่
1. ระบตุําแหน่งไฟลก์ารตดิตัง้ในโฟลเดอรก์ารตดิตัง้ในตัวจัดการ

แอปพลเิคชัน่ หรอืคน้หาไฟลน์ัน้ในตัวจัดการไฟลห์รอืถาดเขา้
ในขอ้ความ

2. ในตัวจัดการแอปพลเิคชัน่ ใหเ้ลอืกแอปพลเิคชัน่ทีค่ณุตอ้งการ
ตดิตัง้ และเลอืก ตวัเลอืก > ตดิต ัง้ ในแอปพลเิคชัน่อืน่ๆ ให ้
เลอืกไฟลต์ดิตัง้เพือ่เริม่ดําเนนิการตดิตัง้
ในระหวา่งการตดิตัง้ โทรศัพทจ์ะแสดงขอ้มลูความคบืหนา้ใน
การตดิตัง้ หากคณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่โดยไมใ่ชล้ายเซ็น
ดจิติอลหรอืการรับรอง โทรศัพทจ์ะแจง้เตอืน ใหด้ําเนนิการตดิ
ตัง้ตอ่หากคณุแน่ใจถงึแหลง่ทีม่าและตัวโปรแกรมนัน้

การเปิดแอปพลเิคช ัน่ทีต่ดิต ัง้แลว้ —  เลอืกแอปพลเิคชัน่ในเมนู
ถา้แอปพลเิคชัน่ไมม่โีฟลเดอรท์ีก่ําหนดไว  ้มันจะทําการตดิตัง้ใน
โฟลเดอร ์แอปฯ ทีต่ดิตัง้แลว้ ในเมนูหลัก

การดวูา่ชุดซอฟตแ์วรใ์ดทีไ่ดร้บัการตดิต ัง้หรอืถกูลบออก — 
เลอืก ตวัเลอืก > ดบูนัทกึ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทข์องคณุรองรับแอปพลเิคชัน่แอนตี้
ไวรัสเพยีงหนึง่รายการเทา่นัน้ การมแีอปพลเิคชัน่ทีม่คีณุสมบัติ
แอนตีไ้วรัสมากกวา่หนึง่รายการ อาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและ
การทํางานของเครือ่ง หรอือาจทําใหเ้ครือ่งหยดุทํางานได ้
หลังจากทีค่ณุตดิตัง้แอปพลเิคชัน่ลงในการด์หน่วยความจําทีใ่ช ้
รว่มกนัไดแ้ลว้ ไฟลก์ารตดิตัง้ (.sis, .sisx) ยังคงอยูใ่นหน่วยความ
จําของโทรศัพท ์ไฟลอ์าจใชห้น่วยความจําเป็นจํานวนมาก  และ
กดีขวางไมใ่หค้ณุจัดเก็บไฟลอ์ืน่ ในการเพิม่หน่วยความจําใหเ้พยีง
พอ ใชโ้ปรแกรม Nokia Ovi Suite ในการสํารองขอ้มลูไฟลก์ารตดิ
ตัง้ไปยังเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้จากนัน้ ใหใ้ชต้ัว
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จัดการไฟลล์บไฟลก์ารตดิตัง้เหลา่นัน้ออกจากหน่วยความจํา
โทรศัพท ์หากไฟล ์.sis เป็นสิง่ทีแ่นบมากบัขอ้ความ ใหล้บ
ขอ้ความดังกลา่วออกจากถาดรับขอ้ความ

การลบแอปพลเิคช ัน่
คณุสามารถลบแอปพลเิคชัน่ทีต่ดิตัง้ไว ้เพือ่เพิม่หน่วยความจําทีม่ี
อยู ่เป็นตน้
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่
1. เลอืก จดัการแอปฯ
2. เลอืก แอปฯ ทีต่ดิต ัง้แลว้ > ตวัเลอืก > ถอนตดิต ัง้
3. เลอืก ใช่
หากคณุลบแอปพลเิคชัน่ คณุจะสามารถตดิตัง้แอปพลเิคชัน่นัน้
ใหมไ่ด ้ก็ตอ่เมือ่คณุมชีดุซอฟตแ์วรเ์ดมิหรอืไฟลส์ํารองตัวเต็มของ
ชดุซอฟตแ์วรท์ีล่บออกไป หากคณุลบชดุซอฟตแ์วรอ์อก คณุอาจ
ไมส่ามารถเปิดเอกสารทีส่รา้งดว้ยซอฟตแ์วรน์ัน้ไดอ้กีตอ่ไป
หากชดุซอฟตแ์วรอ์ืน่ตอ้งพึง่พาชดุซอฟตแ์วรท์ีค่ณุลบออก ชดุ
ซอฟตแ์วรอ์กีชดุนัน้อาจหยดุทํางาน โปรดดรูายละเอยีดในเอกสาร
ประกอบของชดุซอฟตแ์วรท์ีต่ดิตัง้

การต ัง้คา่ตวัจดัการแอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ จดัการแอปฯ
เลอืก การต ัง้คา่การตดิต ัง้ และเลอืกจากรายการตอ่ไปนี้
● การตดิต ัง้ซอฟตแ์วร ์ — อนุญาตหรอืปฏเิสธการตดิตัง้
ซอฟตแ์วร ์Symbian ทีไ่มม่ลีายเซ็นดจิติอลทีไ่ดร้ับการรับรอง

● ตรวจใบรบัรองออนไลน ์ — ตรวจสอบใบรับรองออนไลนก์อ่น
การตดิตัง้แอปพลเิคชัน่

● ทีอ่ยูเ่ว็บทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่ทีอ่ยูเ่ว็บเริม่ตน้ทีใ่ชใ้นการตรวจสอบ
ใบรับรองออนไลน์

การอพัเดตซอฟตแ์วรดว้ยโทรศพัทข์อง
คณุ
คณุสามารถตรวจสอบไดว้า่มกีารอพัเดตสําหรับโทรศัพทข์องคณุ
หรอืไม ่และดาวนโ์หลดมายังโทรศัพทข์องคณุ (บรกิารเสรมิจาก
ระบบเครอืขา่ย)
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ > ตวัจดัการอปุกรณ์ และ ตวัเลอืก >
ตรวจสอบการอพัเดต

RealPlayer 
คณุสามารถใช ้RealPlayer เพือ่เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีไฟลส์ือ่
แบบ OTA ไดโ้ดยไมต่อ้งจัดเก็บไฟลไ์วใ้นโทรศัพทก์อ่น
อยา่งไรก็ตาม RealPlayer อาจไมส่ามารถรองรับไฟลไ์ดท้กุรปูแบบ
หรอืทกุรปูแบบยอ่ยของไฟลน์ัน้ๆ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer

แถบเครือ่งมอื RealPlayer
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer
เมือ่อยูใ่นหนา้จอวดิโีอคลปิ ลงิคก์ารสตรมี และรายการทีเ่พิง่เลน่
อาจมไีอคอนแถบเครือ่งตอ่ไปนีป้รากฏขึน้
●  สง่  — สง่วดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
●  เลน่  —  เลน่วดิโีอคลปิหรอืสตรมีวดิโีอ
●  ลบ  — ลบวดิโีอคลปิหรอืลงิคก์ารสตรมี
●  ลบ  — ลบไฟลอ์อกจากรายการทีเ่พิง่เลน่

การเลน่วดิโีอคลปิ
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer
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การเลน่วดิโีอคลปิ —  เลอืก วดิโีอคลปิ และเลอืกวดิโีอคลปิ

การแสดงรายการไฟลท์ีเ่ลน่ลา่สดุ —  ในมมุมองหลัก เลอืก
รายการทีเ่พิง่เลน่
ไปทีว่ดิโีอคลปิ และเลอืก ตวัเลอืก และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● ใชค้ลปิวดิโีอ  — กําหนดวดิโีอคลปิใหก้บัรายชือ่หรอืตัง้เป็น
เสยีงเรยีกเขา้

● เลอืก/ไมเ่ลอืก  — เลอืกหรอืยกเลกิการเลอืกรายการ เพือ่สง่
หรอืลบหลายรายการพรอ้มกนั

● ดรูายละเอยีด  —  ดรูายละเอยีด เชน่ รปูแบบ ความละเอยีด
และระยะเวลา

● การต ัง้คา่  — แกไ้ขการตัง้คา่สําหรับการเลน่และการสตรมี
วดิโีอ

สตรมีเนือ้หาผา่น over the air
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > RealPlayer
การสตรมีเนือ้หาโดยวธิี OTA เป็นบรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย
เลอืก ลงิคก์ารสตรมี และเลอืกลงิค ์คณุยังสามารถรับลงิคก์าร

มในรปูแบบขอ้ความตัวอกัษรหรอืขอ้ความมัลตมิเีดยี หรอืเปิด
บนเว็บเพจได ้

กอ่นเริม่การสตรมีเนือ้หา เครือ่งของคณุเชือ่มตอ่กบัไซตแ์ละเริม่
โหลดเนือ้หา เนือ้หาไมไ่ดร้ับการบันทกึลงในโทรศัพท์
ใน RealPlayer คณุสามารถเปิดไดเ้ฉพาะลงิค์ RTSP อยา่งไร
ก็ตาม RealPlayer สามารถเลน่ไฟล ์RAM ไดห้ากคณุเปิดลงิค์
HTTP ไปยังไฟลน์ัน้ในเบราเซอร์

เครือ่งบนัทกึ 
 คณุสามารถใชเ้ครือ่งบันทกึในการบันทกึเสยีงและการ

สนทนาทางโทรศัพทไ์ด ้นอกจากนี้ คณุยังสามารถสง่คลปิเสยีงให ้
กบัเพือ่นของคณุได ้
เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > เครือ่งบนัทกึ
การบนัทกึคลปิเสยีง —  เลอืก 

การหยดุการบนัทกึคลปิเสยีง —  เลอืก 

การฟงัคลปิเสยีง  —  เลอืก 

การสง่คลปิเสยีงเป็นขอ้ความ —  เลอืก ตวัเลอืก > สง่
การบนัทกึการสนทนาทางโทรศพัท ์—  เปิดเครือ่งบันทกึใน
ระหวา่งใชส้ายสนทนา และเลอืก  ทัง้สองฝ่ายจะไดย้นิเสยีง
เตอืนในชว่งเวลาทีแ่น่นอนขณะบันทกึเสยีง

การเลอืกคณุภาพการบนัทกึหรอืตาํแหนง่ทีต่อ้งการจดัเก็บ
คลปิเสยีง  —  เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
เครือ่งบันทกึจะใชง้านไมไ่ด ้ขณะใชส้ายขอ้มลูหรอืเชือ่มตอ่ GPRS
อยู่

การเขยีนบนัทกึ
1. เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > บนัทกึ
2. เลอืก ตวัเลอืก > บนัทกึใหม่
3. ป้อนขอ้ความลงในชอ่งบันทกึ
4. เลอืก 
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การคาํนวณ
1. เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > คดิเลข
2. ป้อนตัวเลขตัวแรกของการคํานวณ

3. เลอืกวธิคีํานวณ เชน่ บวกหรอืลบ
4. ป้อนตัวเลขชดุทีส่องของการคํานวณ
5. เลอืก =
เครือ่งคดิเลขนีม้ขีอ้จํากดัในเรือ่งความถกูตอ้งและใชส้ําหรับการ
คํานวณแบบงา่ยๆ เทา่นัน้

ตวัแปลงคา่
ดว้ยตัวแปลงคา่นี้ คณุสามารถแปลงหน่วยวดัจากหน่วยหนึง่เป็นอกี
หน่วยหนึง่ได ้
ตัวแปลงคา่มขีอ้จํากดัดา้นความแมน่ยําและอาจเกดิขอ้ผดิพลาดใน
การปัดเศษได ้

เลอืก เมน ู> แอปพลฯิ > ตวัแปลงคา่

21. การต ัง้คา่
ผูใ้หบ้รกิารของคณุอาจทําการตัง้คา่บางอยา่งลว่งหนา้ใหก้บั
โทรศัพทแ์ลว้ และคณุอาจไมส่ามารถเปลีย่นแปลงการตัง้คา่เหลา่นี้
ได ้

การต ัง้คา่โทรศพัท์
การต ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> วนัทีแ่ละเวลา
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● เวลา  — ป้อนเวลาปัจจบุัน
● เขตเวลา  — เลอืกตําแหน่งทีค่ณุอยู่
● วนัที ่ — ป้อนวนัทีป่ัจจุบัน
● รปูแบบวนัที ่ — เลอืกรปูแบบวนัที่
● ตวัแบง่วนั  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งวนั เดอืน และปี
● รปูแบบเวลา  — เลอืกรปูแบบเวลา
● ตวัแบง่เวลา  — เลอืกสญัลักษณ์ทีค่ั่นระหวา่งชัว่โมงและนาที

● ชนดินาฬกิา  — เลอืกประเภทนาฬกิา
● เสยีงนาฬกิาปลกุ  — เลอืกแบบเสยีงสําหรับนาฬกิาปลกุ
● เวลาเลือ่นปลกุ  — ปรับเวลาเลือ่นปลกุ
● วนัทาํงาน  — เลอืกวนัทํางานของคณุ จากนัน้คณุสามารถจะตัง้
เวลาใหป้ลกุเฉพาะในตอนเชา้ของวนัทํางานได  ้เป็นตน้

● อพัเดตเวลาอตัโนมตั ิ — ตัง้คา่โทรศัพทใ์หอ้พัเดตเวลา วนัที่
และเขตเวลาโดยอตัโนมตั ิอาจไมม่บีรกิารเสรมิจากระบบเครอื
ขา่ยนีใ้นบางเครอืขา่ย

การต ัง้คา่ภาษา
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ภาษา
ในการเปลีย่นภาษาของเครือ่ง ใหเ้ลอืก ภาษาทีใ่ชใ้นเครือ่ง
ในการเปลีย่นภาษาทีใ่ชเ้ขยีน เลอืก ภาษาทีใ่ชเ้ขยีน

ในการเปิดหรอืปิดตัวชว่ยสะกดคํา ใหเ้ลอืก ตวัชว่ยสะกดคาํ
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การต ัง้คา่จอแสดงผล
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จอภาพ
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ตวัตรวจจบัแสง  — ปรับความไวของเซนเซอรแ์สงในอปุกรณ์
ของคณุ เซนเซอรแ์สงจะเปิดไฟเมือ่คณุอยูใ่นทีท่ีม่แีสงสลัว
และปิดไฟเมือ่อยูใ่นทีท่ีส่วา่ง

● ขนาดแบบอกัษร  — เลอืกขนาดขอ้ความและไอคอนบนหนา้
จอ

● โลโกห้รอืขอ้ความตอ้นรบั  — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหแ้สดง
บันทกึหรอืภาพเมือ่คณุเปิดเครือ่งหรอืไม่

● เวลาแสงสวา่ง  — ตัง้ระยะเวลาทีใ่หไ้ฟเปิดอยูเ่มือ่คณุหยดุใช ้
เครือ่ง

เสยีงส ัง่งาน
คณุสามารถใชก้ารสัง่งานดว้ยเสยีงขัน้สงูเพือ่ควบคมุการทํางาน
ของเครือ่งได ้

ในการเปิดใชง้านคําสัง่เสยีงแบบพเิศษเพือ่เริม่แอปพลเิคชัน่และ
รปูแบบ ใหก้ดปุ่ มโทรในหนา้จอหลักคา้งไว ้

ในการใชง้านคําสัง่เสยีงแบบพเิศษ ใหก้ดปุ่ มโทรในหนา้จอหลัก
คา้งไว ้และพดูคําสัง่เสยีง คําสัง่เสยีงคอืชือ่ของแอปพลเิคชัน่หรอื
รปูแบบทีแ่สดงอยูใ่นรายการ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> คาํส ัง่เสยีง
ในการแกไ้ขคําสัง่เสยีง เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นคาํส ัง่

ในการฟังรายการเสยีงทีส่งัเคราะหแ์ลว้ เลอืก ตวัเลอืก > เลน่
ในการลบคําสัง่เสยีงทีค่ณุเพิม่เขา้ไปดว้ยตัวเอง เลอืก ตวัเลอืก >
ลบเสยีงส ัง่งานออก
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ และจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้

● ตวัสงัเคราะหเ์สยีง  — เปิดหรอืปิดซนิธไีซเซอรท์ีเ่ลน่รายการ
และคําสัง่เสยีงทีจ่ดจําไวใ้นภาษาของเครือ่งทีเ่ลอืก

● ความดงัในการเลน่  — ปรับความดังในการเลน่สําหรับคําสัง่
เสยีง

● ความไวในการจดจําเสยีง  — ปรับวธิกีารทีท่ําใหซ้นิธไีซเซอร์
จดจําเสยีงพดูไดง้า่ย หากตัง้ความไวไวส้งูเกนิไป อาจรับคําสั่ง
ไมไ่ดเ้นือ่งจากเสยีงรบกวนรอบขา้ง

● การตรวจสอบคาํส ัง่  — เลอืกวา่จะตกลงรับคําสัง่เสยีงทีพ่ดู
ออกมาดว้ยตัวเอง ดว้ยเสยีง หรอืรับโดยอตัโนมตัิ

● รเีซ็ตการดดัแปลงเสยีง  — รเีซ็ตการเรยีนรูส้ําหรับจดจํา เชน่
เมือ่ผูใ้ชห้ลักของอปุกรณ์เปลีย่นไป

การต ัง้คา่อปุกรณ์เสรมิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> อปุกรณ์เสรมิ
ชอ่งเสยีบอปุกรณ์เสรมิบางชอ่งจะแสดงประเภทของอปุกรณ์เสรมิ
ทีต่อ่เขา้กบัเครือ่ง
เลอืกอปุกรณ์เสรมิและจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
● รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — ตัง้คา่รูปแบบทีค่ณุตอ้งการใชใ้นแตล่ะครัง้ที่
เชือ่มตอ่อปุกรณ์เสรมิบางอยา่งทีใ่ชร้ว่มกนัไดเ้ขา้กบัโทรศัพท์

● ตอบรบัอตัโนมตั ิ — เลอืกวา่คณุตอ้งการใหโ้ทรศัพทร์ับสาย
เรยีกเขา้โดยอตัโนมัตหิรอืไมห่ลังผา่นไป 5 วนิาท ีหากตัง้คา่
แบบเสยีงเป็น บีพ๊หนึง่คร ัง้ หรอื เงยีบ การตอบรับอตัโนมัตจิะ
ไมท่ํางาน

● แสงไฟ  — กําหนดวา่จะใหเ้ปิดไฟคา้งไวห้รอืไมห่ลังจากหมด
เวลา

การตัง้คา่ทีใ่ชไ้ดข้ึน้อยูก่บัประเภทของอปุกรณ์เสรมิ
การต ัง้คา่ออก TV
ในการเปลีย่นการตัง้คา่การเชือ่มตอ่ออก TV ใหเ้ลอืก ออกทวี ีและ
จากตัวเลอืกตอ่ไปนี้
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● รปูแบบทีต่ ัง้ไว ้ — กําหนดรูปแบบทีค่ณุตอ้งการเปิดใชท้กุครัง้
ทีค่ณุตอ่สายวดิโีอ Nokia กบัโทรศัพทข์องคณุ

● ขนาดหนา้จอทวี ี — เลอืกสดัสว่นภาพของโทรทัศน์: ปกติ
หรอื จอกวา้ง สําหรับทวีจีอกวา้ง

● ระบบทวี ี — เลอืกระบบสญัญาณวดิโีออะนาล็อกทีใ่ชร้ว่มกนัได ้
กบัโทรทัศนข์องคณุ

● ตวักรองภาพกะพรบิ  — ในการปรับคณุภาพรูปภาพบนหนา้จอ
โทรทัศน์ ใหเ้ลอืก เปิด ตัวกรองภาพกะพรบิอาจลดการกะพรบิ
ของภาพในหนา้จอโทรทัศนไ์ดเ้พยีงบางรุน่เทา่นัน้

การต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ต ัง้คา่แอปพลเิคช ัน่
ในการตัง้คา่แอปพลเิคชัน่ คณุสามารถแกไ้ขการตัง้คา่แอปพลเิคชนั่
บางอยา่งในโทรศัพทข์องคณุได ้
ในการแกไ้ขการตัง้คา่ คณุยังสามารถเลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่
ในแตล่ะแอปพลเิคชัน่ได ้

การอพัเดตโทรศพัท์
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์>
อพัเดตอปุกรณ์
เมือ่ใชก้ารอพัเดตโทรศัพท ์คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละ
รับการตัง้กําหนดคา่ของโทรศัพทข์องคณุ, สรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร์
ใหม,่ ดเูวอรช์นัซอฟตแ์วรท์ีม่อียูแ่ละขอ้มลูโทรศัพท์ หรอืดแูละ
จัดการรปูแบบเซริฟ์เวอรท์ีม่อียู่
หากระบบเครอืขา่ยของคณุสนับสนุนการอพัเดตซอฟตแ์วรใ์นแบบ
OTA คณุยังสามารถขอรับการอพัเดตดังกลา่วผา่นทางเครือ่ง
โทรศัพท์
คณุอาจรับรปูแบบเซริฟ์เวอรแ์ละการตัง้กําหนดคา่อืน่ๆ จากผูใ้ห ้
บรกิารหรอืแผนกจัดการขอ้มลูบรษิัท การตัง้กําหนดคา่อาจรวมถงึ

การตัง้คา่การเชือ่มตอ่และคา่อืน่ๆ ทีใ่ชโ้ดยแอปพลเิคชัน่ทีแ่ตกตา่ง
กนัในอปุกรณ์ของคณุ

ในการเชือ่มตอ่กบัเซริฟ์เวอรแ์ละรับการตัง้กําหนดคา่ของโทรศัพท์
ของคณุ เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอร,์ รปูแบบ และ ตวั
เลอืก > เร ิม่การกาํหนดคา่

ในการสรา้งรปูแบบเซริฟ์เวอร์ เลอืก ตวัเลอืก > รปูแบบ
เซริฟ์เวอร ์> ตวัเลอืก > รปูแบบเซริฟ์เวอรใ์หม่

ในการลบรปูแบบเซริฟ์เวอร์ และเลอืกรปูแบบและ ตวัเลอืก > ลบ
ในการตรวจสอบการอพัเดตซอฟตแ์วร์ เลอืก ตวัเลอืก > ตรวจ
สอบการอพัเดต

คาํเตอืน:
การดาวนโ์หลดการอพัเดตซอฟแวรอ์าจทําใหม้กีารสง่ขอ้มลู
จํานวนมาก (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)
ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แบตเตอรีส่ําหรับโทรศัพทข์องคณุมพีลังงาน
เพยีงพอ หรอืเชือ่มตอ่อยูก่บัเครือ่งชารจ์กอ่นเริม่อพัเดต

การต ัง้คา่ความปลอดภยั
โทรศพัทแ์ละซมิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์>
ความปลอดภยั > โทรศพัทแ์ละซมิการด์
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● คาํขอรหสั PIN  — เมือ่เปิดใชง้าน โทรศัพทจ์ะขอรหัสทกุครัง้
ทีเ่ปิดเครือ่ง ซมิการด์บางประเภทอาจไมอ่นุญาตใหม้กีารปิดใช ้
งานการขอรหสั PIN

● รหสั PIN และ รหสั PIN2 — เปลีย่นรหสั PIN และ PIN2 โดย
รหสัเหลา่นีจ้ะตอ้งเป็นตัวเลขเทา่นัน้ กรณุาหลกีเลีย่งการใชร้หสั
ผา่นทีเ่หมอืนกบัหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่ป้องกนัการโทรไปยัง
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หมายเลขฉุกเฉนิโดยไมต่ัง้ใจ โปรดตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
ในกรณีทีค่ณุลมืรหสั PIN หรอื PIN2 โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร
Nokia Care หรอืผูใ้หบ้รกิารของคณุ ในกรณีทีค่ณุลมืรหสัล็อค

● รหสัล็อค  — คณุจําเป็นตอ้งใชร้หสัล็อคเพือ่ปลดล็อคโทรศัพท์
คณุควรเปลีย่นรหัสล็อคเพือ่ป้องกนัการใชโ้ทรศัพทโ์ดยไมไ่ด ้
รับอนุญาต รหสัทีต่ัง้ไวค้อื 12345 โดยรหัสใหมม่คีวามยาวได ้
4-255 ตัวอกัษร คณุสามารถใชอ้กัขระทีเ่ป็นตัวอกัษรและตัวเลข
และอกัขระทัง้ทีเ่ป็นตัวพมิพใ์หญแ่ละพมิพเ์ล็กได ้เครือ่งจะแจง้
เตอืนคณุ หากรหสัล็อคมรีูปแบบไมเ่หมาะสม ควรเก็บรหสัใหม่
ไวเ้ป็นความลับและแยกจากตัวเครือ่ง

● เวลาล็อคเครือ่งอตัโนมตั ิ — คณุสามารถตัง้เวลาใหเ้ครือ่ง
ล็อคโดยอตัโนมัตเิมือ่ถงึเวลาทีก่ําหนด เพือ่ป้องกนัการใช ้
โทรศัพทโ์ดยไมไ่ดร้ับอนุญาต เครือ่งทีล่็อคไวจ้ะไมส่ามารถใช ้
งานไดจ้นกวา่จะมกีารป้อนรหสัล็อคทีถ่กูตอ้ง หากตอ้งการปิด
ระบบล็อคอตัโนมัต ิเลอืก ไมม่ี

● ล็อคหากเปลีย่นซมิการด์  — ตัง้เครือ่งใหข้อรหัสล็อคเมือ่ใส่
ซมิการด์ทีไ่มรู่จ้ักลงในเครือ่งของคณุ เครือ่งจะยังคงรายการ
มการด์ทีเ่คยใชเ้ป็นซมิการด์ของเจา้ของเครือ่ง

● ล็อคโทรศพัทจ์ากระยะไกล  — เปิดหรอืปิดใชง้านการล็อค
ระยะไกล

● กลุม่ผูใ้ชเ้ฉพาะ  — ระบกุลุม่ผูใ้ชซ้ ึง่คณุสามารถโทรหาและ
สามารถโทรหาคณุได ้(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

● ยนืยนับรกิารซมิ  — ตัง้ใหโ้ทรศัพทแ์สดงขอ้ความยนืยันขณะ
ทีค่ณุใชบ้รกิารจากซมิการด์ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

การจดัการใบรบัรอง
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์>
ความปลอดภยั > การจดัการใบรบัรอง
คณุควรใชใ้บรับรองแบบดจิติอลหากตอ้งการเชือ่มตอ่กบัธนาคาร
แบบออนไลนห์รอืไซตอ์ืน่ๆ หรอืเซริฟ์เวอรร์ะยะไกล เพือ่ดําเนนิการ
ตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการถา่ยโอนขอ้มลูทีเ่ป็นความลับ และหาก

ตอ้งการลดความเสีย่งจากไวรัสหรอืซอฟตแ์วรท์ีใ่หโ้ทษอืน่ๆ และ
เพือ่ใหแ้น่ใจในสทิธิก์ารใชซ้อฟตแ์วร์ เมือ่ดาวนโ์หลดและตดิตัง้
ซอฟตแ์วร์
เลอืกจากตัวเลอืกตอ่ไปนี้:
● ใบรบัรองการอนญุาต  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองสทิธิ์
● ใบรบัรองไซตน์า่เชือ่ถอื  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองไซตท์ีน่่า
เชือ่ถอื

● ใบรบัรองสว่นตวั  — ดแูละแกไ้ขใบรับรองสว่นตัว
● ใบรบัรองโทรศพัท ์ — ดแูละแกไ้ขใบรับรองเครือ่ง
ใบรับรองดจิติอลไมร่ับประกนัความปลอดภัย ใบรับรองเหลา่นีใ้ช ้
เพือ่ตรวจสอบถงึทีม่าของซอฟตแ์วร์

ขอ้สําคญั: แมว้า่การใชใ้บรับรองจะชว่ยลดความเสีย่งที่
เกีย่วขอ้งกบัการเชือ่มตอ่ระยะไกลและการตดิตัง้ซอฟตแ์วรล์งคอ่น
ขา้งมาก แตค่ณุก็ควรใชใ้บรับรองอยา่งถกูวธิเีพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์
จากการรักษาความปลอดภัยทีม่ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ดว้ย การมี
ใบรับรองเพยีงอยา่งเดยีวมไิดเ้ป็นการปกป้องเครือ่งแตอ่ยา่งใด
หากตอ้งการใหเ้ครือ่งมคีวามปลอดภัยมากขึน้ ตัวจัดการใบรับรอง
จําเป็นตอ้งมใีบรับรองของแทท้ีถ่กูตอ้งหรอืน่าเชือ่ถอืดว้ย ใบรับ
รองมอีายกุารใชง้านจํากดั หาก "ใบรับรองหมดอายุ" หรอื "ใบรับ
รองทีไ่มถ่กูตอ้ง" ปรากฏขึน้ แมว้า่ใบรับรองนัน้จะถกูตอ้งอยูแ่ลว้ ให ้
ตรวจสอบวา่วนัและเวลาปัจจบุันในเครือ่งของคณุถกูตอ้ง
ดรูายละเอยีดของใบรบัรอง — ตรวจสอบวา่เป็นใบ

้
คณุสามารถมั่นใจไดว้า่เซริฟ์เวอรน์ัน้ถกูตอ้ง ก็ตอ่เมือ่มกีารตรวจ
สอบลายเซ็น และระยะเวลาทีใ่บรับรองเซริฟ์เวอรน์ัน้มผีลบังคับใช ้
แลว้เทา่นัน้
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คณุจะไดร้ับขอ้ความแจง้ หากเซริฟ์เวอรน์ัน้ไมใ่ชเ่ซริฟ์เวอรจ์รงิ
หรอืในกรณีทีค่ณุไมม่ใีบรับรองความปลอดภัยทีถ่กูตอ้งในเครือ่ง
ของคณุ

หากตอ้งการตรวจสอบรายละเอยีดของใบรับรอง เลอืก ตวัเลอืก >
รายละเอยีดใบรบัรอง เครือ่งจะตรวจสอบระยะเวลาทีม่ผีลบังคับ
ใชข้องใบรับรอง และขอ้ความตอ่ไปนีข้อ้ความใดขอ้ความหนึง่อาจ
ปรากฏขึน้:
● ใบรบัรองไมผ่า่นความเชือ่ถอื  — คณุไมไ่ดต้ัง้คา่ใหแ้อปพลิ
เคชัน่ใดใชใ้บรับรองนี้

● ใบรบัรองหมดอายุ  — ระยะเวลาทีใ่ชใ้บรับรองไดส้ิน้สดุลง
แลว้

● ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง  — ระยะเวลาทีใ่ชใ้บรับรองยังไมเ่ริม่
ตน้

● ใบรบัรองเสยีหาย  — ไมส่ามารถใชใ้บรับรองได ้โปรดตดิตอ่ผู ้
ทีอ่อกใบรับรองนัน้

การเปลีย่นการต ัง้คา่ความนา่เชือ่ถอื
กอ่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงคา่ของใบรับรอง คณุตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจ
วา่คณุสามารถเชือ่ถอืขอ้มลูของเจา้ของใบรับรองนีไ้ด  ้และตรวจ
สอบวา่ใบรับรองดังกลา่วเป็นของเจา้ของทีอ่ยูใ่นรายชือ่

ในการเปลีย่นการตัง้คา่สําหรับใบรับรองสทิธิ์ เลอืก ตวัเลอืก >
การต ัง้คา่ความเชือ่ถอื รายการแอปพลเิคชัน่ทีส่ามารถใชใ้บ
รับรองทีเ่ลอืกไวจ้ะปรากฏขึน้ทีห่นา้จอ ทัง้นีต้อ้งขึน้อยูก่บัใบรับรอง
นัน้ดว้ย ตัวอยา่งเชน่:
● การตดิต ัง้ Symbian: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองทีม่า
ของแอปพลเิคชัน่ระบบปฏบิัตกิาร Symbian ใหมไ่ด ้

● อนิเทอรเ์น็ต: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรองรับรอง
เซริฟ์เวอรไ์ด ้

● การตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่: ใช ่— ใบรับรองนีส้ามารถรับรอง
ทีม่าของแอปพลเิคชัน่ Java ใหมไ่ด ้

ในการเปลีย่นคา่ เลอืก ตวัเลอืก > เปลีย่นการต ัง้คา่รบัรอง

ชุดความปลอดภยั
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์>
ความปลอดภยั > ชุดความปลอดภยั
ในการดหูรอืแกไ้ขโมดลูความปลอดภัย (หากม)ี ใหเ้ลอืกโมดลูจาก
รายการ

หากตอ้งการดขูอ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกบัโมดลูความปลอดภัย
เลอืก ตวัเลอืก > รายละเอยีดความปลอดภยั

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์>
การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
คณุสามารถรเีซ็ตการตัง้คา่บางอยา่งใหก้ลับไปเป็นคา่เดมิได  ้โดย
คณุจําเป็นตอ้งมรีหสัล็อค
ภายหลังการรเีซ็ต เครือ่งอาจใชเ้วลาเปิดเครือ่งนานขึน้ เอกสาร
และไฟลต์า่งๆ จะไมไ่ดร้ับผลกระทบ

เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
ในการจัดการใบอนุญาตสทิธิแ์บบดจิติอล ใหเ้ลอืก เมน ู> การต ัง้
คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการโทรศพัท ์> ความปลอดภยั >
เนือ้หาทีม่กีารป้องกนั
การจดัการลขิสทิธิข์องขอ้มลูแบบดจิติอล
เจา้ของเนือ้หาอาจใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการสทิธิด์จิติอล (DRM)
แบบตา่งๆ เพือ่ปกป้องทรัพยส์นิทางปัญญาของเจา้ของ รวมถงึ
ลขิสทิธิ ์โทรศัพทน์ีใ้ชซ้อฟตแ์วร์ DRM หลายประเภทเพือ่เขา้สู่
เนือ้หาทีม่ ีDRM ป้องกนัไว ้ดว้ยโทรศัพทร์ุ่นนี้ คณุสามารถเขา้สู่
เนือ้หาทีป่้องกนัดว้ย WMDRM 10, OMA DRM 1.0 และ OMA
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DRM 2.0 หากซอฟตแ์วร ์DRM เฉพาะไมส่ามารถป้องกันเนือ้หาได ้
เจา้ของเนือ้หาอาจขอใหย้กเลกิความสามารถของซอฟตแ์วร์ DRM
ในการเขา้สูเ่นือ้หาใหมท่ี่ DRM นัน้ป้องกันไว ้การยกเลกิอาจ
ป้องกนัการนําเนือ้หาทีม่ี DRM ป้องกนัไวบ้างเนือ้หาทีอ่ยูใ่น
โทรศัพทข์องคณุมาใชอ้กีครัง้ การยกเลกิซอฟตแ์วร ์DRM ไมม่ผีล
ตอ่การใชเ้นือ้หาทีม่กีารป้องกนัดว้ย DRM ประเภทอืน่หรอืการใช ้
เนือ้หาทีไ่มม่ ีDRM ป้องกนัไว ้
เนือ้หาทีป่้องกนัดว้ยการจัดการสทิธิแ์บบดจิติอล (DRM) จะมา
พรอ้มกบัรหสัการใชท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ทําหนา้ทีร่ะบถุงึสทิธขิองคณุใน
การใชเ้นือ้หา
หากโทรศัพทข์องคณุมขีอ้มลูทีป่้องกนัดว้ย OMA DRM เมือ่จะ
สํารองขอ้มลูทัง้รหสัการใชแ้ละขอ้มลูนัน้ ใหใ้ชฟ้ังกช์ัน่การสํารอง
ขอ้มลูจากโปรแกรม Nokia Ovi Suite
หากโทรศัพทม์เีนือ้หาทีป่้องกนัดว้ย WMDRM ทัง้รหสัการใชแ้ละ
เนือ้หาจะหายไปหากคณุจัดรปูแบบหน่วยความจําของโทรศัพท์
คณุอาจสญูเสยีรหสัการใชแ้ละเนือ้หาหากไฟลใ์นโทรศัพทข์องคณุ
เสยี การสญูหายของรหสัการใชห้รอืเนือ้หาอาจจํากดัความสามารถ
ในการใชเ้นือ้หาเดยีวกนับนโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้ สําหรับขอ้มลู
เพิม่เตมิ ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารของคณุ
รหสัการใชบ้างอยา่งอาจจะเชือ่มตอ่กบัซมิการด์ใดซมิการด์หนึง่
และเนือ้หาทีไ่ดร้ับการป้องกนัไวจ้ะเขา้ถงึไดเ้ฉพาะเมือ่ใสซ่มิการด์
ดังกลา่วไวใ้นเครือ่งแลว้เทา่นัน้

ไฟการแจง้เตอืน
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> ไฟแจง้เตอืน

ในการเปิดหรอืปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ใหเ้ลอืก ไฟสแตนด์
บาย เมือ่มกีารเปิดไฟกะพรบิพรอ้มทํางาน ไฟปุ่ มเมนูจะตดิขึน้เป็น
ระยะๆ

ในการเปิดหรอืปิดไฟแจง้เตอืน ใหเ้ลอืก ไฟแจง้เตอืน เมือ่เปิดใช ้
งานไฟแจง้เตอืน ไฟปุ่ มเมนูจะสวา่งขึน้เป็นระยะๆ เพือ่แจง้เตอืน
เหตกุารณ์ตา่งๆ ทีพ่ลาดไป เชน่ สายทีไ่มไ่ดร้ับ หรอืขอ้ความทีไ่ม่
ไดอ้า่น

การต ัง้คา่การโทร
การต ัง้คา่การโทร
เลอืก เมนู > การต ัง้คา่ เลอืก การโทร > โทร และจากตัวเลอืก
ตอ่ไปนี้
● สง่ ID ผูโ้ทรเขา้ของฉนั  — เลอืก ใช ่เพือ่ใหแ้สดงเบอร์
โทรศัพทข์องคณุทีเ่ครือ่งของผูท้ีค่ณุโทรถงึ ในการใชก้ารตัง้คา่
ตามทีผู่ใ้หบ้รกิารของคณุกําหนด เลอืก ต ัง้จากเครอืขา่ย
(บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย)

● สายเรยีกซอ้น  — เปิดใชง้านโทรศัพทเ์พือ่ใหร้ะบบแจง้คณุถงึ
สายเรยีกเขา้ขณะทีค่ณุใชส้ายอืน่อยู่ (บรกิารเสรมิจากระบบ
เครอืขา่ย) หรอืตรวจสอบวา่กําลังใชง้านฟังกช์นัดังกลา่วอยูห่รอื
ไม่

● ปฏเิสธสายดว้ยขอ้ความ  — เปิดใชง้านการปฏเิสธไมร่ับสาย
ทีม่ขีอ้ความแจง้ผูท้ีโ่ทรเขา้มาถงึเหตผุลทีค่ณุไมส่ามารถรับ
สายได ้

● ขอ้ความปฏเิสธ  — เขยีนขอ้ความตัวอกัษรมาตรฐานทีจ่ะสง่
เมือ่คณุปฏเิสธไมร่ับสาย

● วดิโีอตวัเองในสายทีร่บั  — เลอืกวา่จะอนุญาตหรอืปฏเิสธการ
สง่ภาพวดิโีอระหวา่งการสนทนาสายวดิโีอจากโทรศัพทข์อง
คณุ

● รปูภาพในสายวดิโีอ  — หากไมม่กีารสง่วดิโีอในระหวา่งทีม่ี
การสนทนาทางวดิโีอ คณุสามารถเลอืกภาพนิง่ทีจ่ะใหป้รากฏ
แทน

● โทรซํา้อตัโนมตั ิ — ตัง้เครือ่งของคณุใหพ้ยายามโทรออกไป
เบอรโ์ทรศัพทห์มายเลขหนึง่ไดส้งูสดุ 10 ครัง้ หลังจากที่
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พยายามโทรแลว้แตไ่มส่ําเร็จ ในการหยดุการเรยีกซํ้าอตัโนมัติ
ใหก้ดปุ่ มวางสาย

● แสดงเวลาการโทร  — ตัง้ระยะเวลาในการโทรใหแ้สดงขึน้
ขณะสนทนา

● สรปุหลงัการโทร  — ตัง้ระยะเวลาในการโทรใหแ้สดงขึน้หลัง
จากการสนทนา

● โทรดว่น  — เปิดใชง้านการโทรดว่น
● รบัไดท้กุปุ่ ม  — เปิดใชง้านรับไดท้กุปุ่ ม
● สายทีใ่ช ้ — การตัง้คา่นี้ (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) จะ
ปรากฏก็ตอ่เมือ่ซมิการด์รองรับหมายเลขทีข่อรับบรกิารไวส้อง
หมายเลขเทา่นัน้ ซึง่หมายถงึโทรศัพทส์องสาย เลอืกวา่สาย
โทรศัพทท์ีค่ณุตอ้งการใชเ้พือ่โทรออกและสง่ขอ้ความตัวอกัษร
อยา่งไรก็ด ีคณุจะสามารถรับสายเรยีกเขา้จากทัง้สองสายได  ้ไม่
วา่จะเลอืกสายใดไวก้็ตาม หากคณุเลอืก สาย 2 และคณุยังไม่
ไดส้มัครใชบ้รกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ยนี้ คณุจะไมส่ามารถ
โทรออกได ้เมือ่เลอืกสาย 2  จะปรากฏในหนา้จอหลัก

● การเปลีย่นสาย  — เลอืกเพือ่ป้องกนัการเลอืกสาย (บรกิาร
เสรมิจากระบบเครอืขา่ย) หากซมิการด์ของคณุสนับสนุน
ฟังกช์นันี้ ในการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่นี้ คณุตอ้งใชร้หสั PIN2

การโอนสาย 
คณุสามารถโอนสายเรยีกเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ
หรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศัพทอ์ืน่ หากตอ้งการรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิาร
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > โอนสาย
การโอนทกุสายสนทนาเขา้ไปทีศ่นูยฝ์ากขอ้ความ
เสยีงของคณุหรอืไปทีเ่บอรโ์ทรศพัทอ์ืน่
1. เลอืก สายสนทนา > สายสนทนาท ัง้หมด

2. ในการเปิดใชก้ารโอนสาย ใหเ้ลอืก ใชง้าน
3. หากตอ้งการโอนสายไปยังศนูยฝ์ากขอ้ความเสยีงของคณุ  ให ้

เลอืก ไปยงัศนูยข์อ้ความเสยีง
4. หากตอ้งการโอนสายไปยังหมายเลขโทรศัพทอ์ืน่ ใหเ้ลอืก ไป
ทีเ่บอรอ์ ืน่ และป้อนหมายเลข หรอืเลอืก คน้หา เพือ่ดงึ
หมายเลขทีจ่ัดเก็บไวใ้นรายชือ่

ตัวเลอืกการโอนสายสามารถทําไดพ้รอ้มกนัหลายแบบ  ในหนา้จอ
หลัก  แสดงวา่โอนสายทัง้หมดแลว้

การจาํกดัการโทร
ฟังกช์นัจํากดัการโทร (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) จะชว่ยให ้
คณุสามารถจํากดัการโทรออกหรอืรับสายโทรเขา้ในเครือ่งได ้
ตัวอยา่งเชน่ คณุสามารถจํากัดสายโทรออกตา่งประเทศหรอืสาย
โทรเขา้เมือ่คณุอยูต่า่งประเทศได ้ในการเปลีย่นการตัง้คา่ คณุตอ้ง
มรีหสัระบบซึง่ไดร้ับจากผูใ้หบ้รกิารของคณุ
เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การโทร > จํากดัการโทร
เมือ่คณุใชง้านคณุสมบัตกิารรักษาความปลอดภัยทีใ่ชค้วบคมุการ
โทร (จํากดัการโทร, เฉพาะกลุม่ และจํากัดเบอร)์ อาจโทรออกได ้
เฉพาะเบอรโ์ทรฉุกเฉนิอยา่งเป็นทางการทีต่ัง้ไวใ้นเครือ่งของคณุ
การจํากดัการโทรและการโอนสายไมส่ามารถใชง้านพรอ้มกนัได ้

การจํากดัสายสนทนา
เลอืกตัวเลอืกการจํากดัทีต่อ้งการ และ ใชง้าน, ยกเลกิ, หรอื
ตรวจสอบสถานะ การจํากดัการโทรมผีลตอ่ทกุสาย รวมทัง้สาย
ขอ้มลู

การต ัง้คา่
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22. การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้
Q: รหสัผา่นของรหสัล็อค, รหสั PIN หรอื รหสั PUK
ของฉนัคอือะไร
A: รหสัล็อคทีต่ัง้ไวค้อื 12345 ในกรณีทีค่ณุลมืรหสัล็อค โปรด
ตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายโทรศัพทข์องคณุ หากคณุลมืรหสั PIN หรอื
รหสั PUK หรอืหากคณุไมไ่ดร้ับรหสัดังกลา่ว โปรดตดิตอ่ผูใ้ห ้
บรกิารเครอืขา่ยของคณุ หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัรหสัผา่น
ใหต้ดิตอ่ผูใ้หบ้รกิารจุดเชือ่มตอ่ เชน่ ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต (ISP)
หรอืผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย

Q: ฉนัจะปิดแอปพลเิคช ัน่ทีไ่มต่อบสนองไดอ้ยา่งไร
A: กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้เลอืกและกดไอคอนแอปพลเิคชัน่คา้งไว  ้และ
เลอืก ออก
Q: เหตใุดภาพจงึดเูปื้อน
A: โปรดตรวจสอบชอ่งป้องกนัเลนสก์ลอ้งถา่ยภาพวา่สะอาดดหีรอื
ไม่

Q: เหตใุดจงึมจีดุสวา่งลางๆ จดุทีม่สีเีพีย้น หรอืจดุที่
ภาพขาดหายไปปรากฏขึน้บนหนา้จอทกุคร ัง้ทีเ่ปิด
เครือ่ง
A: นีเ่ป็นลักษณะของจอภาพประเภทนี้ จอบางแบบจะมพีกิเซลหรอื
จดุทีย่ังคงปรากฏอยูห่รอืหายไป ซึง่เป็นเรือ่งปกต ิมใิชข่อ้ผดิพลาด
แตอ่ยา่งใด

Q: เหตใุดโทรศพัท ์Nokia ของฉนัจงึสรา้งการเชือ่ม
ตอ่ GPS ไมไ่ด้
A: การเชือ่มตอ่ GPS อาจใชเ้วลาสองถงึสามวนิาทไีปจนถงึหลาย
นาท ีการสรา้งการเชือ่มต่อ GPS ในรถยนตอ์าจใชเ้วลานานกวา่
หากคณุอยูภ่ายในอาคาร ใหอ้อกไปภายนอกอาคารเพือ่รับ

สญัญาณทีด่ขี ึน้ หากคณุอยูน่อกอาคาร ใหย้า้ยไปพืน้ทีท่ีเ่ปิดโลง่
มากขึน้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มอืของคณุไมไ่ดบ้ังเสาสญัญาณ GPS
ทีโ่ทรศัพท ์หากสภาพอากาศไมด่ี ความแรงของสญัญาณอาจได ้
รับผลกระทบ ยานพาหนะบางคันใชห้นา้ตา่งทีเ่ป็นกระจกสี
(Athermic) ซึง่อาจปิดกัน้สญัญาณดาวเทยีมไว ้

Q: เหตใุดฉนัจงึไมพ่บเครือ่งของเพือ่นขณะใชก้าร
เชือ่มตอ่ Bluetooth
A: ใหต้รวจสอบเครือ่งทัง้สองเครือ่งวา่สามารถใชง้านรว่มกนัได  ้มี
การเปิดใชง้านการเชือ่มตอ่แบบ Bluetooth และไมไ่ดอ้ยูใ่นโหมด
ซอ่น ตรวจสอบวา่โทรศัพทท์ัง้สองอยูห่า่งกนัไมเ่กนิ 10 เมตร

 (33 ฟตุ) และไมม่กีําแพงหรอืสิง่กดีขวางใดๆ กัน้ระหวา่งโทรศัพท์
ทัง้สอง

Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถยตุกิารตอ่เชือ่ม
Bluetoothได้
A: หากมกีารเชือ่มตอ่อปุกรณ์อืน่เขา้กบัโทรศัพทข์องคณุอยู่ คณุ
สามารถยตุกิารเชือ่มตอ่โดยใชอ้ปุกรณ์อกีเครือ่ง หรอืโดยการ
ยกเลกิการเชือ่มตอ่ Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ เลอืก เมน ู>
การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > Bluetooth > Bluetooth >
ปิด
Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเห็นจดุเชือ่มตอ่ LAN ไร้
สาย (WLAN) ถงึแมว้า่ฉนัอยูใ่นพืน้ทีท่ ีค่รอบคลมุ
A: จดุเชือ่มตอ่ WLAN อาจใชต้ัวบง่ชีบ้รกิาร (SSID) ทีซ่อ่นไว ้คณุ
สามารถเชือ่มตอ่เครอืขา่ยทีใ่ช ้SSID ซึง่ซอ่นไวไ้ด ้หากคณุรู ้SSID
ทีถ่กูตอ้ง และไดส้รา้งจดุเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์น็ต WLAN สําหรับเครอื
ขา่ยนัน้ไวแ้ลว้บนโทรศัพท์ Nokia ของคณุ
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Q: ฉนัจะปิดการใช ้LAN ไรส้าย (WLAN) บน
โทรศพัท ์Nokia ของฉนัไดอ้ยา่งไร
A: WLAN ในโทรศัพท ์Nokia ของคณุจะปิดเมือ่คณุไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่
หรอืพยายามเชือ่มตอ่กบัจดุเชือ่มตอ่อืน่ หรอืเมือ่คณุไมไ่ดส้แกนหา
เครอืขา่ยทีม่อียู่ คณุสามารถกําหนดใหโ้ทรศัพท์ Nokia ไมต่อ้ง
สแกน หรอืสแกนหาเครอืขา่ยทีส่ามารถใชไ้ดถ้ีน่อ้ยลงในพืน้หลัง
เพือ่ลดการสิน้เปลอืงแบตเตอรี่ WLAN จะปิดในระหวา่งทีส่แกนใน
พืน้หลัง
หากตอ้งการเปลีย่นแปลงการตัง้คา่การสแกนในพืน้หลัง  ใหท้ําดังนี้
1. เลอืก เมน ู> การต ัง้คา่ และ การเชือ่มตอ่ > LAN ไร้
สาย > ตวัเลอืก > การต ัง้คา่

2. ในการเพิม่ชว่งเวลาในการสแกนในพืน้หลัง ใหป้รับเปลีย่นเวลา
ใน สแกนสําหรบัเครอืขา่ย ในการหยดุการสแกนในพืน้หลัง
เลอืก ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ > แสดงความพรอ้ม WLAN >
ไมต่อ้ง

3. หากตอ้งการจัดเก็บการเปลีย่นแปลงของคณุ เลอืก กลบั
เมือ่ตัง้คา่ แสดงความพรอ้ม WLAN เป็น ไมต่อ้ง ไอคอน
ความพรอ้ม WLAN จะไมป่รากฏขึน้ในหนา้จอหลัก อยา่งไร
ก็ตาม คณุยังสามารถสแกนหาเครอืขา่ย WLAN ทีม่อียูด่ว้ย
ตนเอง และเชือ่มตอ่กบัเครอืขา่ย WLAN นัน้ไดต้ามปกติ

Q: ฉนัควรทาํอยา่งไรเมือ่หนว่ยความจําเต็ม
A: ลบบางรายการออกจากหน่วยความจํา หาก หนว่ยความจําไม่
พอทีจ่ะดาํเนนิการ ลบบางขอ้มลูออกกอ่น หรอื หนว่ยความจํา
ตํา่ ลบบางขอ้มลูออกจากหนว่ยความจําโทรศพัท ์ปรากฏขึน้
ขณะทีค่ณุกําลังลบหลายๆ รายการพรอ้มกนั ใหล้บครัง้ละหนึง่
รายการ โดยเริม่จากรายการทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุ

Q: เหตใุดฉนัจงึไมส่ามารถเลอืกรายชือ่สาํหรบั
ขอ้ความของฉนัได้
A: บัตรรายชือ่นัน้ไมม่เีบอรโ์ทรศัพท์ ทีอ่ยู ่หรอืทีอ่ยูอ่เีมล เลอืก
เมนู > รายชือ่ ตามดว้ยรายชือ่ทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้แกไ้ขบัตรรายชือ่

Q: ฉนัจะยตุกิารตอ่เชือ่มขอ้มลูไดอ้ยา่งไร หาก
โทรศพัทเ์ร ิม่การเชือ่มตอ่ขอ้มลูอยูต่ลอดเวลาไมรู่จ้บ
A: โทรศัพทอ์าจกําลังดงึขอ้ความมลัตมิเีดยีจากศนูยก์ารรับสง่
ขอ้ความมัลตมิเีดยี ในการหยดุโทรศัพทไ์มใ่หส้รา้งการเชือ่มตอ่
ขอ้มลู เลอืก เมน ู> ขอ้ความ และ ตวัเลอืก > การต ัง้คา่ >
ขอ้ความมลัตมิเีดยี > การดงึมลัตมิเีดยี เลอืก ดว้ยตนเอง เพือ่
ใหศ้นูยก์ารรับสง่ขอ้ความมัลตมิเีดยีบันทกึขอ้ความทีจ่ะดงึภายหลัง
หรอื ปิด เพือ่ไมส่นใจขอ้ความมัลตมิเีดยีทีเ่ขา้มาทัง้หมด หากคณุ
เลอืก ดว้ยตนเอง คณุจะไดร้ับการแจง้เตอืนเมือ่คณุมขีอ้ความใหม่
ในศนูยฝ์ากขอ้ความมัลตมิเีดยี หากคณุเลอืก ปิด โทรศัพทจ์ะไม่
เชือ่มตอ่เขา้กบัเครอืขา่ยใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรับสง่ขอ้ความ
มัลตมิเีดยี ในการตัง้คา่โทรศัพทใ์หใ้ชก้ารเชือ่มตอ่ขอ้มลูแพคเก็ต
เฉพาะเมือ่คณุเปิดแอปพลเิคชัน่หรอืดําเนนิการใดๆ ทีต่อ้งใชก้าร
เชือ่มตอ่ดังกลา่วเทา่นัน้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ การ
เชือ่มตอ่ > การต ัง้คา่การจดัการ > ขอ้มลูแพคเก็ต > การ
เชือ่มตอ่ GPRS > เมือ่ตอ้งการ หากยังไมไ่ดผ้ล ใหป้ิดโทรศัพท์
และเปิดใหมอ่กีครัง้

Q: ฉนัสามารถใชโ้ทรศพัทข์องตวัเองเป็นแฟกซ์
โมเด็มกบัเครือ่งพซีที ีใ่ชง้านรว่มกนัไดห้รอืไม่
A: คณุไมส่ามารถใชโ้ทรศัพทข์องคณุเป็นแฟกซโ์มเด็มได  ้อยา่งไร
ก็ตาม การโอนสาย (บรกิารเสรมิจากระบบเครอืขา่ย) ชว่ยใหค้ณุ
สามารถโอนสายแฟกซท์ีเ่ขา้มาไปยังหมายเลขแฟกซไ์ด ้
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Q: ฉนัจะปรบัเทยีบคา่หนา้จอไดอ้ยา่งไร
A: หนา้จอไดร้ับการปรับเทยีบคา่จากโรงงาน หากจําเป็นตอ้งปรับ
เทยีบคา่หนา้จอใหม่ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์>
ป้อนแบบสมัผสั > ปรบัเทยีบคา่หนา้จอสมัผสั ทําตามคํา
แนะนํา

Q: เหตใุดฉนัจงึไดร้บัขอ้ความแสดงขอ้ผดิพลาด
ใบรบัรองหมดอาย ุหรอื ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง ขณะ
ตดิต ัง้แอปพลเิคช ัน่ทีด่าวนโ์หลด
A: หาก ใบรบัรองหมดอายุ หรอื ใบรบัรองยงัไมถ่กูตอ้ง ปรากฏ
ขึน้ แมว้า่ใบรับรองนัน้ควรจะใชไ้ด ้ใหต้รวจสอบวนัและเวลาปัจจุบัน

ในโทรศัพทข์องคณุวา่ถกูตอ้งหรอืไม่ คณุอาจละการตัง้คา่วนัทีแ่ละ
เวลาไดข้ณะเปิดโทรศัพทเ์ป็นครัง้แรก หรอืเครอืขา่ยมอืถอือาจไม่
สามารถอพัเดตการตัง้คา่เหลา่นีใ้นเครือ่งของคณุได  ้หากตอ้งการ
แกป้ัญหานี้ ใหเ้ลอืก เมนู > การต ัง้คา่ และ โทรศพัท ์> จดัการ
โทรศพัท ์> การต ัง้คา่ด ัง้เดมิ เรยีกคนืการตัง้คา่จากโรงงาน และ
เมือ่เริม่โทรศัพทใ์หม่ ใหต้ัง้คา่วนัทีแ่ละเวลาทีถ่กูตอ้ง

23. การปกป้องสิง่แวดลอ้ม
ประหยดัพลงังาน
คณุไมจ่ําเป็นตอ้งชารจ์แบตเตอรีบ่อ่ยๆ หากคณุปฏบิัตดิังตอ่ไปนี้
● ปิดแอปพลเิคชัน่และและการเชือ่มตอ่ขอ้มลู เชน่ การเชือ่มตอ่

WLAN หรอื Bluetooth เมือ่ไมใ่ชง้าน
● ปิดการใชง้านเสยีงทีไ่มจ่ําเป็น เชน่ เสยีงหนา้จอสมัผัสและเสยีง
ปุ่ มกด

การหมนุเวยีนมาใชใ้หม่
เมือ่โทรศัพทเ์ครือ่งนีห้มดอายกุารใชง้าน วสัดทุกุชิน้
สามารถนํากลับมาใชเ้ป็นวตัถดุบิและพลังงานได  ้เพือ่
รับประกนัการกําจัดและการนํากลับมาใชท้ีถ่กูตอ้ง
Nokia รว่มมอืกบัพันธมติรผา่นโปรแกรมทีเ่รยีกวา่
We:recycle
นําบรรจภุัณฑแ์ละคูม่อืผูใ้ชข้องคณุกลับมาหมนุเวยีน
ใชใ้หมต่ามระเบยีบการหมนุเวยีนมาใชใ้หมข่องทอ้งถิน่ของคณุ
หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัคณุลักษณะทางสิง่แวดลอ้ม
ของโทรศัพทข์องคณุ โปรดไปที ่www.nokia.com/
ecodeclaration
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ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั
อปุกรณ์เสรมิ
อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia

คาํเตอืน: เลอืกใชแ้ตแ่บตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์
เสรมิทีไ่ดร้ับการรับรองโดย Nokia วา่สามารถใชไ้ดก้บัเครือ่งรุน่นี้
เทา่นัน้ การใชอ้ปุกรณ์ประเภทอืน่นอกเหนอืจากนี้ อาจเป็นอนัตราย
และทําใหก้ารรับประกนัหรอืรับรองสําหรับเครือ่งเป็นโมฆะไป โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ การใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการ
รับรองอาจเสีย่งกบัการลกุไหม  ้การระเบดิ การรั่วไหล หรอือนัตราย
อื่นๆ
หากตอ้งการทราบแหลง่จําหน่ายอปุกรณ์เสรมิทีไ่ดร้ับการรับรอง
สามารถสอบถามจากตัวแทนจําหน่ายของคณุ
อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมี
จําหน่ายอยูม่ากมาย หากตอ้งการขอ้มลู
เพิม่เตมิ โปรดดทูี ่www.nokia.co.th/
accessories

ขอ้กาํหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
● เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก
● หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟ
และดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

● ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะ
ไดร้ับการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง

● เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบัตผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์
เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

แบตเตอรี่

ประเภท เวลาสนทนา สแตนดบ์าย

BL-5J ไมเ่กนิ 5/8.8 ชัว่โมง
(WCDMA/GSM)

ไมเ่กนิ 400/406
ชัว่โมง (WCDMA/
GSM)

ขอ้สําคญั: เวลาสนทนาและเวลาสแตนดบ์ายเป็นเวลาโดย
ประมาณ และจะเป็นไปตามการประมาณการตอ่เมือ่อยูภ่ายใตข้อ้
กําหนดทีเ่หมาะสมของเครอืขา่ยเทา่นัน้ เวลาสนทนาและเวลา
สแตนดบ์ายขึน้อยูก่บัซมิการด์ คณุสมบัตทิีใ่ช ้อายแุละขอ้กําหนด
ของแบตเตอรี ่อณุหภมูใินการเก็บแบตเตอรี่ ขอ้กําหนดของเครอื
ขา่ย และปัจจัยอืน่ๆ อกีมากมาย และเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์
บายอาจสัน้กวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้อยา่งมาก เสยีงเรยีกเขา้ การจัดการ
สายดว้ยระบบแฮนดฟ์ร ีการใชใ้นโหมดดจิติอล และคณุสมบัตอิืน่ๆ
จะใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี่ และระยะเวลาทีใ่ชอ้ปุกรณ์ในการโทร
จะสง่ผลตอ่เวลาสแตนดบ์าย ในทํานองเดยีวกนั ระยะเวลาทีเ่ปิด
เครือ่งรวมทัง้ทีอ่ยูใ่นโหมดสแตนดบ์ายก็มผีลตอ่ระยะเวลาในการ
สนทนาดว้ยเชน่กนั

แบตเตอรี่
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์
ประจใุหมไ่ด ้แบตเตอรีท่ีไ่ดร้ับการออกแบบใหใ้ชก้บัโทรศัพทร์ุน่นี้
คอื BL-5J Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านไดก้ับโทรศัพท์
รุน่นี ้โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดร้ับการออกแบบใหเ้ก็บพลังงานจาก
อปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี้ AC-8, AC-5 หมายเลขรุน่ของอปุกรณ์ชารจ์ที่
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ถกูตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความ
แตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดคา่หนึง่ตอ่ไปนี้: E, EB,
X, AR, U, A, C, K หรอื UB
แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ย
ครัง้ แตแ่บตเตอรีก่็จะคอ่ยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ เมือ่สงัเกตเหน็
วา่เวลาการสนทนาและสแตนดบ์ายของแบตเตอรีส่ัน้ลงอยา่งเห็น
ไดช้ดั ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรีก่อ้นใหม่ ใชแ้บตเตอรีท่ีไ่ดร้ับการรับรอง
จาก Nokia เทา่นัน้ และชารจ์แบตเตอรีโ่ดยใชอ้ปุกรณ์ชารจ์สําหรับ
โทรศัพทร์ุน่นีท้ีไ่ดร้ับการรับรองจาก Nokia เทา่นัน้
หากใชแ้บตเตอรีเ่ป็นครัง้แรก หรอืหากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลา
นาน คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้
เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์แบตเตอรี่ หากแบตเตอรีห่มด อาจ
ตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏ
ขึน้บนหนา้จอหรอืกอ่นทีจ่ะสามารถโทรออกได ้
การถอดออกอยา่งปลอดภัย ปิดโทรศพัท ์และปลดการเชือ่มตอ่
โทรศัพทจ์ากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี่
การชารจ์ทีเ่หมาะสม ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและตัว
เครือ่งเมือ่ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้ง
ไวก้บัอปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําให ้
อายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์
เต็มไว ้แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป
หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัด พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วใ้น
ทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูิ
ทีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพท์
ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว ประสทิธภิาพการทํางานของ
แบตเตอรีจ่ะมจีํากดัเมือ่อยูท่ีอ่ณุหภมูติํา่กวา่จดุเยอืกแข็ง
หา้มลัดวงจร การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถุ
ประเภทโลหะ เชน่ เหรยีญ คลปิ หรอืปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัขัว้
บวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มลีักษณะเหมอืนแถบโลหะ

ดา้นหลังของแบตเตอรี)่ เหตกุารณ์เชน่นีอ้าจเกดิขึน้ได  ้เชน่ ใน
กรณีทีค่ณุพกแบตเตอรีส่ํารองไวใ้นกระเป๋าเสือ้หรอืในกระเป๋าเล็กๆ
การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวตัถสุําหรับเชือ่มตอ่เกดิ
ความเสยีหายได ้
การทิง้ หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจ
ระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่
กรณุานํากลับมาใชใ้หม่ ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะ
ภายในบา้น
การรั่ว หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยก
สว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่ในกรณีทีส่ารในแบตเตอรีร่ั่วออกมา ควร
ดแูลป้องกนัไมใ่หข้องเหลวนัน้สมัผัสกบัผวิหนังหรอืดวงตา หาก
สมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยนํ้าสะอาดทันที
หรอืรบีไปพบแพทย์
ความเสยีหาย หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ตัถแุปลก
ปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นนํ้าหรอืของเหลวชนดิอืน่ๆ
หากแบตเตอรีเ่สยีหาย อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้
การใชอ้ยา่งถกูตอ้ง ใชแ้บตเตอรีต่ามวตัถปุระสงคเ์ทา่นัน้ การใช ้
แบตเตอรีอ่ยา่งไมถ่กูตอ้งอาจทําใหเ้กดิการลกุไหม  ้การระเบดิ หรอื
อนัตรายอืน่ๆ หากโทรศัพทห์รอืแบตเตอรีต่กหลน่โดยเฉพาะบนพืน้
ผวิทีแ่ข็ง และคณุเชือ่วา่แบตเตอรีไ่ดช้ํารดุเสยีหาย ใหน้ําไปทีศ่นูย์
บรกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอื
แบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย โปรดเก็บแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็กเล็ก

การดแูลโทรศพัทข์องคณุ
โทรศัพทข์องคณุไดร้ับการออกแบบมาโดยมรีปูลักษณ์ทีด่เียีย่ม
และมฝีีมอืการผลติทีป่ระณีต คณุจงึควรดแูลโทรศัพทข์องคณุ
อยา่งด ีคําแนะนําตอ่ไปนีจ้ะชว่ยใหค้ณุปฏบิัตติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
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● เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอนํ้า ความเปียกชืน้
และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองค์
ประกอบของแร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้
หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยให ้
เครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น แลว้จงึคอ่ยใสแ่บตเตอรีก่ลับเขา้ไป

● อยา่ใชห้รอืเก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เนือ่งจาก
อาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

● อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งูหรอืเย็นจัด เนือ่งจาก
อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์
สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และทําใหส้ว่นทีเ่ป็นพลาสตกิ
งอหรอืละลายได ้เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูิ
ปกตจิากอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด ความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง
ซึง่อาจทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

● อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่งโทรศัพทน์อกเหนอืจากที่
แนะนําไวใ้นคูม่อืผูใ้ชฉ้บับนี้

● อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอม
เครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกทีล่ะเอยีดออ่นเกดิ
ความเสยีหายได ้

● อยา่ใชส้ารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด หรอืผงซกัฟอกชนดิเขม้
ขน้ทําความสะอาดเครือ่ง ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความ
สะอาดพืน้ผวิของโทรศัพทเ์ทา่นัน้

● อยา่ทาสโีทรศัพท ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยับได ้
ตดิขัด และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

● ใชเ้ฉพาะเสาอากาศสํารองทีไ่ดร้ับพรอ้มโทรศัพทห์รอืไดร้ับการ
รับรองเทา่นัน้ การใชเ้สาอากาศทีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง การ
ดัดแปลง หรอืตอ่เตมิเสาอากาศ อาจทําใหโ้ทรศัพทเ์กดิความ
เสยีหาย และยังเป็นการผดิกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สาร
อกีดว้ย

● ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้
● สํารองขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณุตอ้งการเก็บไว  ้เชน่ รายชือ่ และ
บันทกึปฏทินิ

● เพือ่สมรรถนะสงูสดุในการใชง้าน ใหร้เีซ็ตอปุกรณ์เป็นระยะๆ
โดยการปิดสวติชโ์ทรศัพทแ์ละถอดแบตเตอรีอ่อก

คําแนะนําเหลา่นีใ้ชไ้ดก้บัโทรศัพท์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ หรอื
อปุกรณ์เสรมิอืน่ๆ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภัณฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจุภัณฑท์ีใ่ช ้
แลว้ไปยังจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการ
กําจัดขยะทีไ่มม่กีารควบคมุ และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดใุช ้
แลว้ตา่งๆ โปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของ
ผลติภัณฑแ์ละวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/werecycle หรอืดว้ยโทรศัพทม์อืถอื
nokia.mobi/werecycle

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัความปลอดภยั
เด็กเล็ก
เครือ่งของคณุ รวมทัง้อปุกรณ์เสรมิ ไมใ่ชข่องเลน่ อปุกรณ์เหลา่นัน้
อาจมชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน
โทรศัพทเ์ครือ่งนีเ้ป็นไปตามคําแนะนําในการปลอ่ยคลืน่ RF เมือ่ใช ้
ในตําแหน่งปกตทิีห่หูรอืเมือ่อยูห่า่งจากรา่งกายอยา่งนอ้ย  1.5
เซนตเิมตร (5/8 นิว้) ซองสําหรับพกพา อปุกรณ์เหน็บเข็มขัด หรอื
ทีว่างโทรศัพทเ์พือ่การพกพา ไมค่วรมโีลหะเป็นสว่นประกอบ และ
ควรใหเ้ครือ่งอยูห่า่งจากรา่งกายตามระยะหา่งทีก่ําหนดขา้งตน้
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โทรศัพทเ์ครือ่งนีต้อ้งใชก้ารเชือ่มตอ่กบัระบบเครอืขา่ยทีม่คีณุภาพ
เพือ่สง่ไฟลข์อ้มลูหรอืขอ้ความ อาจมคีวามลา่ชา้ในการสง่ไฟล์
ขอ้มลูหรอืขอ้ความ จนกวา่จะเชือ่มตอ่ไดอ้ยา่งมคีณุภาพ ปฏบิัติ
ตามคําแนะนําเกีย่วกบัระยะหา่งระหวา่งเครือ่ง จนกวา่การสง่จะ
เสร็จสมบรูณ์
ชิน้สว่นของโทรศัพทเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีท่ําจากโลหะอาจดงึดดู
เขา้หาโทรศัพท ์อยา่วางบัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กล ้
โทรศัพท ์เพราะขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบได ้

อปุกรณ์ทางการแพทย์
การทํางานของอปุกรณ์สําหรับรับหรอืสง่สญัญาณวทิยรุวมทัง้
โทรศัพทม์อืถอือาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนตอ่การทํางานของ
อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีไ่มม่กีารป้องกนัสญัญาณเพยีงพอได ้
โปรดปรกึษาแพทยห์รอืบรษิัทผูผ้ลติเครือ่งมอืทางการแพทยน์ัน้ๆ
หากไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์นัน้ไดร้ับการป้องกนัพลังงานคลืน่ความถี่
RF จากภายนอกอยา่งเพยีงพอหรอืไม่ ปิดโทรศัพทใ์นกรณีทีม่ปี้าย
ประกาศใหค้ณุดําเนนิการดังกลา่ว เนือ่งจากโรงพยาบาลหรอืสถาน
พยาบาลอาจใชอ้ปุกรณ์ทีม่คีวามไวตอ่พลังงานคลืน่ความถี่ RF
จากภายนอก

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยู่
หา่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย  เชน่ เครือ่ง
ควบคมุการเตน้ของหวัใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหวัใจ
อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวน
ทีอ่าจเกดิกบัเครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ัง
กลา่ว ควรปฏบิัตดิังนี้
● เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่

15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
● ไมค่วรเก็บโทรศัพทไ์วใ้นกระเป๋าเสือ้

● ใชโ้ทรศัพทก์บัหขูา้งทีต่รงขา้มกบัอปุกรณ์ทางการแพทย์
● ปิดโทรศัพทเ์คลือ่นที ่หากสงสยัวา่กําลังเกดิสญัญาณรบกวน
● ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ัง
กลา่ว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณ์
ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่ห ้
คําปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

เครือ่งชว่ยฟงั
อปุกรณ์ไรส้ายแบบดจิติัลบางชนดิอาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
กบัเครือ่งชว่ยฟังได ้

ยานพาหนะ
สญัญาณ RF อาจมผีลตอ่ระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นยานพาหนะทีต่ดิ
ตัง้ไมถ่กูตอ้งหรอืมกีารป้องกนัไมเ่พยีงพอ เชน่ ระบบฉีดนํ้ามันที่
ควบคมุดว้ยอเิล็กทรอนกิส,์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคมุความเร็ว
แบบอเิล็กทรอนกิส ์และระบบถงุลมนริภัย โปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่
เตมิกบับรษิัทผูผ้ลติยานพาหนะหรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ
ควรใหช้า่งผูเ้ชีย่วชาญเทา่นัน้เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืตดิตัง้อปุกรณ์ใน
ยานพาหนะ การตดิตัง้หรอืการซอ่มแซมทีไ่มถ่กูตอ้งอาจกอ่ใหเ้กดิ
อนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัของคณุเป็นโมฆะดว้ย ควรตรวจ
สอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์ทกุชิน้ของโทรศัพทม์อืถอืในยาน
พาหนะไดร้ับการตดิตัง้และทํางานอยา่งถกูตอ้ง อยา่เก็บหรอืพก
ของเหลวทีต่ดิไฟได ้แกส๊ หรอืวตัถรุะเบดิไวร้วมกบัโทรศัพท์ ชิน้
สว่นของโทรศัพท ์หรอือปุกรณ์เสรมิตา่งๆ โปรดสงัเกตวา่ถงุลม
นริภัยจะพองตัวออกดว้ยแรงอดัทีแ่รงมาก อยา่วางโทรศัพทห์รอื
อปุกรณ์เสรมิไวใ้นบรเิวณทีถ่งุลมนริภัยอาจพองตัวออก
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ควรปิดโทรศัพทก์อ่นทีจ่ะขึน้เครือ่งบนิ การใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายใน
เครือ่งบนิอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่การทํางานของเครือ่งบนิ  และ
ยังผดิกฎหมายอกีดว้ย

บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิ
ปิดโทรศัพทใ์นบรเิวณใดๆ ก็ตามทีอ่าจเกดิการระเบดิได ้ปฏบิัตติาม
คําแนะนําทกุประการทีม่กีารประกาศใหท้ราบ ประกายไฟในบรเิวณ
ดังกลา่วอาจทําใหเ้กดิการระเบดิหรอืลกุไหมอ้นัเป็นเหตใุหบ้าดเจ็บ
หรอืเสยีชวีติได ้ปิดโทรศัพทท์ีส่ถานทีบ่รกิารเชือ้เพลงิ เชน่ บรเิวณ
ใกลก้บัปั๊มกา๊ซทีส่ถานบีรกิาร สงัเกตขอ้หา้มในคลังเก็บเชือ้เพลงิ
ทีเ่ก็บและบรเิวณทีม่กีารจา่ยเชือ้เพลงิ โรงงานเคมหีรอืสถานทีเ่กดิ
การลกุลามของการระเบดิได ้บรเิวณทีอ่าจเกดิการระเบดิไดม้ักมี
เครือ่งหมายแสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน แตไ่มเ่สมอไป บรเิวณดัง
กลา่วรวมถงึบรเิวณทีค่ณุอาจไดร้ับแจง้ใหด้ับเครือ่งยนต์ ใตด้าดฟ้า
บนเรอื ระบบอํานวยความสะดวกในการขนถา่ยหรอืจัดเก็บสารเคมี
และบรเิวณทีอ่ากาศมกีารปนเปื้อนของสารเคมหีรอืเศษอนุภาค
ตา่งๆ เชน่ เม็ดวสัดขุนาดเล็ก ฝุ่ นหรอืผงโลหะ คณุควรตรวจสอบกบั
ผูผ้ลติยานพาหนะทีใ่ชก้า๊ซปิโตรเลยีมเหลว (เชน่ โพรเพนหรอืบวิ
เทน) เพือ่ตรวจสอบวา่โทรศัพทเ์ครือ่งนีส้ามารถใชใ้นบรเิวณใกล ้
เคยีงกบัยานพาหนะดังกลา่วไดอ้ยา่งปลอดภัยหรอืไม่

การโทรฉุกเฉนิ

ขอ้สําคญั: โทรศัพทเ์ครือ่งนีด้ว้ยนัน้ทํางานโดยใชส้ญัญาณ
วทิย ุระบบเครอืขา่ยแบบไรส้าย ระบบเครอืขา่ยภาคพืน้ดนิ รวมทัง้
ฟังกช์นัตา่งๆ ทีผู่ใ้ชต้ัง้โปรแกรมเอง หากโทรศัพทข์องคณุ
สนับสนุนสายสนทนาผา่นอนิเทอรเ์น็ต (สายอนิเทอรเ์น็ต) ใหเ้ปิด
ใชง้านทัง้สายอนิเทอรเ์น็ตและโทรศัพทม์อืถอื เครือ่งจะพยายาม
ตอ่การโทรฉุกเฉนิผา่นทัง้เครอืขา่ยเซลลลูารแ์ละผา่นผูใ้หบ้รกิาร
สายอนิเทอรเ์น็ต หากเปิดใชง้านทัง้สองแบบ ดังนัน้จงึไมส่ามารถ
รับประกนัการเชือ่มตอ่ในทกุสภาวะได  ้คณุจงึไมค่วรวางใจวา่

โทรศัพทไ์รส้ายจะเป็นเครือ่งมอืสือ่สารทีด่ทีีส่ดุเสมอในยามจําเป็น
อาทเิชน่ เมือ่เกดิกรณีฉุกเฉนิทางการแพทย์
ในการโทรฉุกเฉนิ ใหป้ฏบิัตดิังนี้
1. หากยังไมไ่ดเ้ปิดโทรศัพท ์ใหเ้ปิดเครือ่ง ตรวจสอบวา่มี

สญัญาณเพยีงพอหรอืไม่ คณุอาจจําเป็นตอ้งดําเนนิการตอ่ไปนี้
ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัเครือ่งโทรศัพทข์องคณุ
● ใสซ่มิการด์ลงไปหากโทรศัพทข์องคณุใชซ้มิการด์
● ลบการจํากดัการโทรทีค่ณุเปิดใชใ้นโทรศัพท์
● เปลีย่นรปูแบบจากโหมดรปูแบบออฟไลนเ์ป็นรูปแบบทีใ่ช ้
งาน

● หากหนา้จอสมัผัสและปุ่ มล็อคอยู่ ใหเ้ลือ่นสวติชล์็อคทาง
ดา้นขา้งของโทรศัพทเ์พือ่ปลดล็อค

2. กดปุ่ มวางสายหลายครัง้เทา่ทีจ่ําเป็นเพือ่ใหห้นา้จอวา่งและ
พรอ้มสําหรับการโทรออก

3. เปิดแป้นกดโทรศัพทโ์ดยการเลอืกไอคอนแป้นกดโทรศัพท์
( )

4. ป้อนหมายเลขฉุกเฉนิเพือ่แจง้ตําแหน่งปัจจบุันทีค่ณุอยู่ ซึง่
หมายเลขฉุกเฉนิในแตล่ะพืน้ทีจ่ะแตกตา่งกนัไป

5. กดปุ่ มโทรออก
ขณะทีโ่ทรฉุกเฉนิ ควรจําไวว้า่คณุตอ้งใหข้อ้มลูตา่งๆ ทีถ่กูตอ้งให ้
ไดม้ากทีส่ดุ โทรศัพทม์อืถอืของคณุอาจเป็นเครือ่งมอืสือ่สารเพยีง
ประเภทเดยีวในสถานทีเ่กดิเหตุ อยา่เพิง่วางสายจนกวา่จะไดร้ับ
แจง้ใหว้าง

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
โทรศพัทเ์ครือ่งนีต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทาง
คลืน่วทิยุ
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เครือ่งโทรศัพทข์องคณุจะเป็นตัวรับและสง่สญัญาณวทิยุ ซึง่ไดร้ับ
การออกแบบมาไมใ่หเ้กนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยทุีแ่นะนําโดย
ขอ้กําหนดระหวา่งประเทศ ขอ้แนะนํานีจ้ัดทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่
เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดับความ
ปลอดภัยทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครองผูใ้ชท้กุคน โดยไมข่ึน้กบัอายุ
หรอืสขุภาพ
ขอ้แนะนําของการเปิดรับคลืน่โทรศัพทเ์คลือ่นทีน่ีใ้ชห้น่วยวดัของ
SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กําหนด SAR ทีก่ําหนดไวใ้น
คําแนะนํา ICNIRP คอื 2.0 วตัต/์กโิลกรัม (W/kg) ซึง่เป็นคา่เฉลีย่
เกนิสบิกรัมของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จัดทําขึน้ในสภาพการ
ทํางานแบบมาตรฐาน ซึง่เครือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดับพลังงาน
สงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ัง้หมดทีท่ําการทดสอบ  ระดับ
SAR ตามจรงิขณะใชโ้ทรศัพทอ์าจตํ่ากวา่คา่สงูสดุ เนือ่งจากเครือ่ง
นีไ้ดร้ับการออกแบบมาใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะพลังงานทีส่ามารถเขา้ถงึ
เครอืขา่ยไดต้ามทีก่ําหนดไว ้คา่ทีเ่ปลีย่นแปลงขึน้กบัปัจจัยตา่งๆ
เชน่ ระยะหา่งระหวา่งคณุกบัสถานเีครอืขา่ยหลัก

คา่ SAR ทีส่งูทีส่ดุภายใตค้ําแนะนําของ ICNIRP สําหรับการใช ้
โทรศัพทท์ีห่คูอื 1.01 วตัต/์กก
การใชอ้ปุกรณ์เสรมิอาจมผีลทําใหค้า่ SAR แตกตา่งไป คา่ SAR
แตกตา่งกนัไปโดยขึน้อยูก่บัขอ้กําหนดทีท่ดสอบและทีร่ายงาน
ของแตล่ะประเทศและระบบเครอืขา่ย คณุสามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัคา่ SAR ไดใ้นขอ้มลูผลติภัณฑท์ี ่www.nokia.com

คลืน่ SAR (Specific Absorption Rate)
เครือ่งวทิยคุมนาคมนีม้อีตัราการดดูกลนืพลังงานจําเพาะ  (Specific
Absorption Rate - SAR) อนัเนือ่งมาจากเครือ่งวทิยคุมนาคม
เทา่กบั 1.01 วตัต/์กก ซึง่สอดคลอ้งตามมาตรฐานความปลอดภัย
ตอ่สขุภาพมนุษยจ์ากการใชเ้ครือ่งวทิยคุมนาคมทีค่ณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคมแหง่ชาตปิระกาศกําหนด

ขอ้มลูศนูยบ์รกิาร Nokia
ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์

หมายเลขแฟกซ์
เวลาทําการ

ฟิวเจอรป์ารค์ รังสติ หอ้ง 32 ชัน้ใตด้นิ เลขที ่161 หมู ่2 ถนนพหลโยธนิ ตําบล
ประชาธปิัตย ์อําเภอธญับรุ ีปทมุธานี 12130

0-2741-6363
0-2958-5851
จ. - อา. 11.00 น. - 20.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา่ ปิ่นเกลา้ หอ้ง 421 เลขที ่7/145 ถนนบรมราชชนนี แขวง
อรณุอมัรนิทร ์เขตบางกอกนอ้ย กรงุเทพฯ 10700

0-2741-6363
0-2884-5695
จ. - ศ. 11.00 น. - 20.30 น.
ส. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์
หมายเลขแฟกซ์
เวลาทําการ

ซคีอนสแควร์ หอ้ง 1007 ชัน้ 1 ซคีอนสแควร ์เลขที ่904 หมู ่6 ถนน
ศรนีครนิทร ์เขตหนองบอน แขวงประเวศ กรงุเทพฯ
10250

0-2741-6363
0-2720-1661
จ. - อา. 10.30 น. - 20.30 น.

เอสพลานาด หอ้ง 321-323 ชัน้ 3 เอสพลานาด เลขที ่99 แขวง
รัชดาภเิษก เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400

0-2741-6363
0-2660-9290
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

MBK เลขที ่444 ชัน้ 2 โซนด ียนูติ 5-6 อาคารมาบุญครอง
เซ็นเตอร ์ถ.พญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ
10330

0-2741-6363
0-2626-0436
จ. - อา. 10.00 น. - 20.30 น.

เชยีงใหม่ 201/1 ถนนมหดิล หายยา อําเภอเมอืง เชยีงใหม่ 50100 0-5320-3321-3
0-5320-1842
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

พัทยา 353/43 (ซอยสขุมุวทิ พัทยา9) หมู ่9 ถนนสขุมุวทิ ตําบล
หนองปรอื อําเภอบางละมงุ ชลบรุ ี20260

0-3871-6976-7
0-3871-6978
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.
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ศนูยบ์รกิาร Nokia ทีอ่ยูโ่ดยละเอยีด หมายเลข โทรศพัท์
หมายเลขแฟกซ์
เวลาทําการ

ขอนแกน่ 356/1 อาคารซ.ีพ.ีแลนด ์หมู ่12 ถนนมติรภาพ ตําบล
เมอืงเกา่ อําเภอเมอืง ขอนแกน่ 40000

0-4332-5779-80
0-4332-5781
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หาดใหญ่ 656 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่
สงขลา 90000

0-7436-5044-5
0-7436-5046
จ. - ส. 9.00 น. - 19.00 น.

หมายเหตุ: ขอ้มลูในทีน่ีอ้าจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมต่อ้ง
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่โนเกยี
แครไ์ลน:์ 02-255-2111
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